






[ 177+266512  20007227702 27 676 507112045০1 

11151)279200915220) 272 21 2112%/052 ৯০7০০15, ] 
ছ্ পা সিজার পেপসি তা সিপরিসি পা সস সপ পসরা সপ সপ ০০ 

. ীববস্ান-গ্রবে 
ভুক্ভীল্গ ভাগ 

[ একাদশ শ্রেণীর জন্য ] 

| প্রদশন, পরীক্ষ! এবং ব্যবচ্ছেদ প্রণালীসহ ছুইশত চিত্রপূর্ণ 

ডক্টর হরিদাস গুপ্ত, এম. এস-সি., ডি. ফিল, 
উদ্ভিদ্িছা। ও প্রাণি তন্ব বিভাগের প্রধান অধ্যাপক, খষি বঙ্কিমচন্দ্র কলেজ, 

নৈহাটী; জীববিজ্ঞানের ভূতপূব অধ্যাপক, মণিমালা 

গালস্ কলেজ, আসানসোল। 

ইউঞ্িয়ান অটাসোপিয়েটেভ পাব্রাজিশিং কোও গ্রাইভেট লিঃ 
৯৩, মহাত্সা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭ 



প্রকাশক £ 
শ্রীজিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, বি. এ. 
ইণ্ডিয়ান আসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ, 
৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, 
কলিকাতা-৭ 

প্রথম সংস্করণ £ মা, ১৯৬০ 

মুদ্রাকর ঃ 
শ্রীগঙ্গারাম পাল 
মহাবিদ্া প্রেস 
১৫৬, তারক প্রামাণিক রোড, 
কলিকাতা-৬ 



ন্বিন্ছেদিম্ম 

জীববিজ্ঞান-প্রবেশ তৃতীয় খণ্ডে সমাপ্ত হইল। ততীর খগ্ডটিও অন্ঠান্তয 
খণ্ডের স্তায় পাঠ্যস্থচীর নির্দেশ অন্কুযার়ী লিখিত হইর়াছে। একাদশ শ্রেণীর 
পাঠ্যস্থচাতে নানা।বধ পৈশিষ্্য আছে? যেমন-_পুষ্পের বিবিধ পুষ্পবিস্তাসের মধ্যে 
'কঠকগুলি কেবল পাগ্যস্থচীতে উল্লেখ করা হইয়াছে এবং অবশিষ্ট বাদ দেওয়! 

হইয়াছে । 'সেইবূপ বিভিন্ন ফলের ক্ষেত্রেও কতকগুলি উল্লেখযোগ্য ফলের প্রকার 

বাদ দেওয়া হইরাছে। প্রাণিতত্বের পাঠ্যস্চীতেও ইহার ব্যতিক্রম হয় নাই। 
ব্যাঙের জননতন্ত্ব পাঠ্যহচীতে উল্লেথ কর হইয়াছে, কিন্ক উহার রেচনতন্ত্রের 

উল্লেখ করা হয় নাই। কিন্তু ব্যাঙের জননতন্ত্বের সহিত উহার রেচনতন্ত 

মঙ্গার্দিভাবে জাডত। কুতরাং রেচনতন্ত্র পাঠ্যস্থচী-বহিষ্ঠূত হইলেও এই পুস্তকে 
বর্ণনা করা হইয়াছে । আবার পাগঠাস্চীতে জেৌকের বিবিধ তন্ত্রগুলিকে 

ণ্যবচ্ছেদ করিব! গত্রদিগকে দেখাতে ধল। হইরাছে? কিন্ত জৌোকের অন্তগঠনের 

মন্ত্রগুলির সন্বন্ধে কোন জ্ঞান ন। খাকিলে ছাত্রগণ কি করিরা ব্যবচ্ছেদ হৃদর়জম 

করিবে? স্থতরাং জে [কের বিবিধ তন্ত্রগুলি পুস্তকে চিত্রসহ সংক্ষেপে বর্ণনা 

করা হইয়াহে। চিত্রগু লে ১, ২, ৩ ইত্যাি ইঙ্গিতের দ্বারা বিবিধ যন্ত্রগুলিকে 
চাহত করা হইয়াছে । চিত্রের নস্বে চিত্র পরিচিতিতে উভাদের ব্যাখ্য। দেওয়া 

হইয়াছে। ছাত্র।ণগকে চিত্রের প্রতি দৃষ্টি আকণ করার ইহাই আধুনিকতম 

পন্থ।। পাঠ্যন্ুচী অন্ুমাধী পুস্তকের পারিচ্ছেদ ভাগ করা হইয়াছে এবং প্রতিটি 

পরিচ্ছেদের নিষ্ষে তাহ'র পাগ্টযক্থচী '*২*ও লিপিবদ্ধ হইয়াঞছে। ইহার দ্বারা 

পাঠ্যস্থচীর বহির্তীত অংশগুলি সইজেই জানা যাইপে । ছাত্র-ছাত্রীদিগের কতখানি 

অধ্যয়ন করিতে হইবে তাহা জানা প্রয়োজন। উপরোক্ত ব্যবস্থায় তাহাও 

প্রতীয়মান হইবে । পুণগ্তকের অর্ধেকের চেরেও বেশ চিত্র দেওয়া হইয়াছে । 
গৌরী সেশের মত যিনি এই পুস্তকের জন্ত অর্থ খরচ করিয়াছেন 

এবং পুস্তকটিকে সবাঙ্গহুন্দর করিতে খাঁর সবচেয়ে আগ্রহ, ভিনি হইলেন 
ইণ্ডিস্ান আাসোপিয়েটেড পাবলিশিং কোম্পানীর মাননীয় ডিরেক্টর, শ্রদ্ধেয় 
শ্রীজিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যার মহাশয় । আমি তাহাকে জামার আন্তরিক ধন্যবাদ 

জানাইতেছি। 
বন্ধুবর শিল্পী |খমল|কাস্ত চক্রবর্তী মঙ্জশর চিত্রগুলি সযত্বে অস্কন করিয়াছেন। 

স্থতরাং এই পুস্তক এ চ।ণের কৃতিত্ব অর্ধেক ভীহার। বাকী" অর্ধেক কৃতিত্ব এই 



[1০ ] 

পাবলিশিং কোম্পানীর শ্রীপবিভ্রকূমার রায়চৌধুরী মহাশয়ের । এই পুস্তকের 
. গঠনকাজে তাহার অমানুষিক পরিশ্রম ও একাগ্রতার জন্যই এই বৃহৎ পুম্তকখানি 

আজ আপনাদের কাছে পরিবেশন করিতে পারিতেছি। আমি বিমলাব!বুকে 
ও পবিভ্রবাবুকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি। 

বিজ্ঞান-বিষয়ক পুস্তকের প্রথম সংস্করণে ভুল-ত্রুটি থাকা অস্বাভাবিক নহে । 

সুতরাং আপনাদের দৃষ্টিপাতের পূর্বেই তজ্জন্ত ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া লইতেছি ॥ 
আশা করি আপনারা মার্জনা করিবেন । 

উত্ধিদ্-বিদ্ধা ও প্রাণিতব বিভাগ, ] 
খাষি বস্কিমচন্দ্র মহাবিদ্যালয়, |] হরিদাস গুগ্ড 

নৈহাটা 



বিষয় 

১। 

শ| 

৪ | 

৬ | 

মুচাগ্র 
উত্ভিদৃ-বিস্তা 

ওহ সজিত্স্ছিদ্ত 

সমসংচ্ছা! ও সমবৃত্তিতা 
সমসংস্থা--আরোহী অঙ্গ বা সমবৃত্তি আকর্ষ-_-সমসংস্থ-রক্ষাকর 

অঙ্গ বা সমবৃত্তি শাখাঁকণ্টক ও পত্র-কণ্টক--সমসংস্বসালোক- 

সংশ্লেষ অঙ্গ--সমসংস্থ ভাগ্ার অঙ্গ 

উদ্ভিদের রক্ষাকর যন্ত্র : *** 
শাখাঁকণ্টক-_পত্র-কণ্টক-_গাত্র-কণ্টক--স্চালে। কণ্টক-_ 

দংশরতাম-_ গ্রস্থিরোম--ঘন ও শক্ত রোম-_বিষাক্ত পদার্থ_ 

স্বাদ_গন্ধ_ক্ষীরদ্রব্য -উপক্ষার--বজ্য পদার্থ--অন্ুকৃতি__ 

সহকৃতি 

উদ্ভিদের আরোহণ যন্ত্র ' 
মূলারোহী _ রোহিণী -- অঙ্কুশ-রোহিণী _- কী রোহিনী_ 

বন্পী-_ কা্টলল তা_ আকর্ষ-রোহিণী-_- পত্রাকর্ষ-_ বৃন্তাকর্ষ-_ 

উপ-পত্রাকর্ষ_ পূর্ণপত্রাকর্ষ__শাখাকর্ষ 

পু্পবিন্যাস 
মঞ্জরীপত্র '*। .** 
পত্রাকৃতি--দলাকৃতি _স্পেদ _বর্মকায়-_পত্রাবরণী__ উপকৃতি 
শক্কাকার 

পুষ্পবিন্যাসের প্রকারভেদ 
অনিয়ত-.রেসিম-কোরিশ্ন__ছত্রাকৃতি--স্পাইক বা মী 
স্প্যাডিক্স-__ ম্পাইকলেট -_ ক্যাপিটিউলিন-- নিয়ত-- এক- 

পাশ্বীয়__ ঘি-পার্ীর-_বহু-পাশ্থীয়ঞ্জ একক-_হাইপানখোডিয়ম 

_-ভারটিসিলাস্টার-_স্যায়াথিয়ম__অন্্রশলনী 

নি 

১৬৩ 

৯৭ 

১৭. 

১৪ 



বিষয় 

১। 

৪ | 

৭ | 

৮। 

৯ | 

৯০ | 

[ 1০ ] 

ছিভীল্ সকিচ্চ্ছেল্ত 

ফুল ন ৬৪ 

বৃতি__দলমগ্ডল-_পুংস্তবক- স্ত্রীস্তবক- ফুলের চিনা 

বিবিধ প্ররুতির ফুল 

পুম্পাক্ষের উপর পুষ্পপত্রের সন্নিবেশ 
গর্ভপাদ-_গর্ভকটি-__গর্ভশীর্ষ 

ব্তি 

বিবিধ প্রকৃতির বুতি_-বৃতির স্থিতি 

দালমগ্ুল ৪ রড 

বিবিধ প্রকৃতির পাপডি-_বিভিন্ন প্রকারের পাপডি-_ক্রসবৎ 

_গোলাপবং__নলাকার _রঙ্গনাকার-_ঘণ্টাকার _ ধৃতুরাকার 

_ চক্রাকার _প্রজাপতিসদৃশ-__ ওষ্ঠাধরারুতি-_ জিহবাকৃতি__ 
উপমুখ 
পুংসস্তবক য় 

পুংকেশরের বিবিধ অঙ্গ_ পরাগধানীর সহিত পুদপ্ডের বিবিধ 

সংযুক্তি 

স্ত্রী-স্তবক 
গর্তকেশরের বিবিধ অঙ্গ_গর্ভাশযের টি বনি 

আকৃতি 
সমসংযোগ- অসমসংযোগ ৮০, 

গুচ্ছ_-একগুচ্ছ_-দ্বি-গুজ্ছ__বহুগুচ্ছ_যুক্ত প্রাগধানী - পুষ্প- 

পটলগ্র-দললগ্র-_-ঘোষিৎপুংস্ক 

অমরাৰিন্যাঙ্গ : 

প্রাস্তীয় _-বনুপ্রান্ীয়-_অক্ষীয়__মুক্তমধ্য_গাত্রীয় এ 
ডিম্বক হা 

ভিম্বকের বিবিধ অঙ্গ_ভিম্বকের প্রকারভেদ-__-উধর্বমুখ__ 
অধ:ঃমুখ-_পাশ্বসুখ-_বক্রমুখ 

পরিবতিত বিটপই পুষ্প -* 
দলধর _পুণ্ধর_্্রীধর__উভলিঙ্গধর্র__অন্কঈীলনী 

৩১ 

৩৬ 

৩৭ 

৪ ৫ 

৪৭ 

৫৪ 

৫ 

৫৫ 

৫17 



বিষয় 

৯ 

২ 

৩। 

৪ | 

৫ । 

১ | 

[1০ 

পৃষ্ঠ! 

ভ্ভীষ্ম শক্তি্ছেদ্ত 

পরাগ-সংযোগ ৬২ 

বাযু-পরাগী--পতঙ্গ- নি রানীলানি বাকি ও পরাগী 

স্বপরাগ-সংযোগ টু টি ৬৬ 
সমপরিণতি - অন্রন্সীলন 

ইতর-পরাগ-সংযোগ অভিযোজক ... রব ৫৯ 
একলিঙ্গতা_শ্ববন্ধ্ত্ব -বিষম পরিণতি-_ন্ব-সঙ্গমরোধীস-অসম- 

গর্ভদণ্ড 
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ফল ও বীজ বিস্তারের কারণ-বাতাসের ছ্বারা বিস্তার--জলের 

দ্বারা বিস্তার__জীবজন্তর ছার! বিস্তার-বাদামী ফলের দ্বারা 

বিস্তার-_অন্ুশলনী 

১। 

| 

৩। 

৪ । 

প্পএিওল্ম সন্ি্ছেদ্ত 

বীজ ও মটর বীজের গঠন রা রঃ ৯২ 

রেড়িবীজের গঠন রি 

ভুট্রাদানার গঠন ০ রঃ ৯৬ 

ধানের গঠন রর টা ৯৭ 
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। অন্কুরোদগম 
উহার ব্যবস্থায় চিন টি লিট জজ হাঃ 
প্রকারভেদ-_মৃদ্বর্তী-ম্বদ্ভেদী-_-জরাযুজ 

প্রদর্শন ও পরীক্ষা 
উদ্ভিদের দেহের ভিতরকা'র থা্ 
জল-অঙ্গার _ প্রোটিন__স্সেহপদার্থ ঠতল 

উদ্ভিদ খানের প্রক্মোজনীক্ব মৌলিক উপাদান ... 
অক্সিজেন-_হাইড্রোজেন- কার্বন_ নাইট্রোজেন__--পটাসিয়াম 

_ক্যালসিয়াম --ম্যাগনেসিয়াম__-লৌহ-সিলিকা ক্লোরিন 
রর কাস্রারি 

পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষ। 
অন্কুশীলনী 

হক সপ ন্িত্্হেল্ 

মৃত্তিকা 

এটেল মাটি-দোঁআশ মাটি-_বালি-মাটি-কাকর-মাটি-- 

চুনা মাটি_ লোন] যাটি--গীট ব? পচা মাটি 

পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা রঃ 

রাসায়নিক সার-উদ্িদ্প্রদের সার--প্রাণিভ সার-- 

মিথোজীবিতী-_শশ্যবিবর্তন 

নাইট্রোজেনের বিবর্তন-চক্র 
বিছ্যুতক্ষরণে নাইট্রোজেনের স্থিতি -মুত্তিকার বান 

ব্যাকটিরির়ার দ্বারা নাইট্রোজেনের স্থিতি--মিথোজীবী 

ব্যাকটিরিঘার ছ্ব'র| নাইট্রোজেনের স্থিতি 

কার্বনের বিবর্তন-চক্র 
অনুশীলনী 

৪১৪) 

১০৪ 

১০৬ 

১১৫ 

১ ৭ 

১৪০ 

১৪৭ 
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হনগুওন্ম গ্পক্রিতচ্ডচ্ত 

কোষবিভাগ দশ1-_দীর্ঘকরণ দশা-_বিভেদ দশী-_ বুদ্ধির হার-- 
বুদ্ধির অবস্থা_আলোক- আলোকের প্রকারভেদ_ আলোকের 

উগ্রতা আলোকের স্থিতিকাল- আলোকের গতি-_তাপ-_ 

অক্নিজেন-_-জল-_-উদ্বোধক- উতমেচক 

সঞ্চলন 
আলে!কের দ্বারা সঞ্চলন-__-অভিকধশের দ্বারা সঞ্চলন _জলের 

দ্বারা সঞ্চলন__অন্ুশীলনী 

প্রাণিতত্ 
ওসহখহম সিল্ক 

অমেরুদণ্ডী 
আমিবা প্রোটিয়স -আবাস ও স্বভাব-_দেহ--চলন-প্রক্রিয়া 

__রেচন-প্রক্রিয়া_ পুষ্িক্রিয়া-_-শ্বান-প্রক্রিরা_-অভিআ্ববণ-__- 
নিয়ন্ত্রণ -বিবিধ উদ্দীপকের প্রতি আমিবার প্রতিক্রিয়া 
আমিবার নিউক্লীঘসের সহিত সাইটোপ্রাজমের সন্বন্ধ__ 

জনন-প্রক্রিয়। 

মনোসিস্টিস্ 
দেহ --পুষ্টক্রিঘা --শ্বাপ।ক্রিয়া__রেচনক্রিয়া_-চলনক্রির1-- 

জনন প্রক্রিয়া ও জীবন-বৃ্তান্ত_ অনুশীলনী 

ছিলজ্জীভ্র স্ন্িচ্ল্ছে 
হাইড়। ৪ 

বহিরাকৃতি -দেহের অন্তর্গঠন__এক্টোভাঞ্জের বিবিধ কোষসমূহ 

__এনডোভার্মের বিবিধ কোবসমূহ-_খাদ্যগ্রহণ ও পরিপাক-__ 
চলন প্রক্তিরাশ্বাসক্রির। ও রেচন প্রক্রিয়া_হাইডার 

উদ্দীপকের প্রতি অন্গভূতি-_-জনন-প্রত্রিয়া-__অযৌন-জনন- 
পরক্রিরা__যৌনজনন প্রক্রিয়া__হাইড়ার পুনরুৎপাদন ক্ষমতা 
অনুশীলনী ৃ 

পৃষ্ঠা 
১৫১ 

১৬০ 

১৮১ 

৯৫১৪১ 



বিষয় 

১ | 

১ | 

ন্ | 

[ 1০ ] 

ভুভীক্ক সক্রিত্ছেদ্ক 

গদর্শনি ও পরীক্ষা *" ' 
জৌোকের বহিরাকৃতি-_জেৌকের বিবিধ টিনা, ভার 
_-সংবহন-তন্ত্র -রেচন-তন্ব স্রায়ুতত্ত্র -জনন-তন্ত্র_ পুংজনন- 

তন্ব_স্বী-জননতন্ব-মনোসিস্টিসের বিবিধ দশা পর্যবেক্ষণ ও 

পরীক্ষা-কেচোর সিন বাহির করিবার পরীক্ষা 

ল্ভ্ভর্্থ শত্তিেন্ছেচ্ত 

চিংড়ি 

চিংডির শৌষ্টিকতন্ত্_খাছাগ্রভণ--পরিপাক-প্রক্রিয়1--শ্বাসত্ম্্ 

_-সংবহনতন্ত্ব -ম্নাযুতন্্ - রেচন তন্থ -জননতন্ 

প্রদর্শন ও পরীক্ষা 

চিংডির ভারসামা অঙ্গ_চিংডির চক্ষু_চিংডির পুষ্িতম্বের 

ব্যবচ্ছেদ প্রণীলী--চিংডির শ্রাযুতন্ত্রের ব্যবচ্ছেদ প্রণালী-_ 

অন্ধশীলনী 

এও প্রচ্ছদ 

আরশোল। 

সংবহনতত্ব _ন্সামুতন্্--জননতন্ত্ব_পু₹-জনন-তত্ত্র_-স্ত্রীজনন-তন্ 

অনুশীলনী 

হন গপল্রিত্হালি 

মেরুদণ্তী-_ কুনো! ব্যাঙ 
পুষ্টিতন্ত্র ও পুষ্টিগ্রস্থি-পরিপাক গাল 

পৃষ্টা 
0 ৩. 

২৫৫ 

২৮৭ 

২৯০, 

৩৩ ২৮ 
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রক্ত-সংবহুন-তন্তর 

রক্ত--রক্ত-কণিকার প্রকারভেদ-হৃদয়যন্ত্র_ধমন প্রশীলী 

শ্বসন প্রণালী-_-শ্রসনতন্ত্র__ফুসফুসীয় শ্বসন-কাষ _মুখবিবরের 

শ্বসন-কার্ধ__চামডার শ্বসন-কার্য 

স্ায়ুতন্তর 
কেন্দ্রীয় ন্রায়তন্ব মন্তিক মস্তিক্ষের বিবিধ গহ্বর-_ স্থষুম্না- 

কাণ্ড _পার্খন্থ স্্রাযুত্ব _করোটির ন্াযু _স্থযুক্নাকাণ্ডের আযু-_ 

স্বয়ংক্রিয় ক্্ায়ুতন্ত 

রেচন-জনন-তন্ত্ রঃ ৃ 

রেচনতত্__রেচনযন্ব বুক - বৃক্কের অন্র্গ*ন- বুকের নিফ্াশন- 

কাধ__-জননতন্ত্র পু-জননতন্ত্র _স্ত্রী-জননতন্ত 

চক্ষু 
চক্ষুপেশী চক্ষুর অস্তগঠিন _ দৃষ্টি 

কর্ণ 
কর্ণের অস্তর্গ*ন_-ভারসাম্যতা 

অস্থি-ব্যবস্থা ডি 
অক্ষি-কম্কাল--করোটি -মেরুদণ্ড _বিবিধ নান জানত 

কঙ্কাল _বক্ষ-অস্থি-চক্র__শ্রোণীচক্র__অগ্রপদ-_পশ্চাদপদ 

ব্যাঙের জনম্ম-বৃত্তান্ত 

অনুশীলনী 

পৃষ্টা 
৩১৪ 

৩২৭. 

৩৪৫ 

৩৮৫ 

৬৩৮৯ 

৪ ১০ 

৪১৫ 
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শভ্ভ্িদ্-ন্বিদ্ত। 
পাঠিভাষিক শব্দ 

( ইংরাজী হইতে বাংল!) 

প্রঞ্থন্ম শল্ল্রিচ্ছে 

40081085- সমবৃত্তিতা 

81081060008 ০:৪%- সমবৃতি অঙ্গ 

$10%1010৪-- উপক্ষার 

£1169000%- কচু-জাতীয় গাছ 

193218616৪--সুচালো-কণ্টক 

7819০৪- মঞ্জরী পত্র 

73:506986৪--_ মগ্ররী পত্রযুক্ত 

18%81096%]- নিয়মুখী 

7380870988৪ বহুপাঙ্থীয় বিশ্ান 

01৯9০৫০-- ক্লাডোড 

08189157)- একপ্রকার কচু-জাতীর গাছ 

011010108 ০0188: 0£ 79197768-- উদ্ভিদের 

আরোহী অঙ্গ 

0০50 সমভূমি বাকোরন্ 
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[091610818 10790178721917) 10 0187,6৪--- 

উদ্ভিদের রক্ষাকর যন্ত্র 
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ম1০:৪৮ পুপ্পিকা 

62081 20 স্ত্রী-পুষ্প 
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2 ৪7709$)198]- অপ্রতিলম 
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0০92০11-60৮৪--দলনর 
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01৯ 198৪--স্গুহীন 1700901001965 পি]০ ৪: অসম্পূর্ণ পুস্প, 

0950900196--ঘপ্টাকার 177955197--অসমাঙ 
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10801878008--একলিজ 10009117700--উভলিঙলগ 

1)109010এ- ভিশ্নবাসী 81020902008-_-সহবাসী 

1070570808005 _দীর্ঘদ্বগী 4 21650989611-5- _ব্হুগর্ভপত্রী 

3)07৪8] ৪০6৪৪ পৃষ্ঠ-সন্ধি 1 91611005187--বহুকোষ্ঠ 

7060861%9 28001955-_ডেফিনিটিভ নিউক্রিয়লা  240738061199008---একগুচ্ছ 

ঢ/018525- গর্ভশীর্ষ 815781771- প্রাস্তীয় 
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7): ০-৪৯০- _জণ-খলি ইব৪56৪: 20জ57- কীৰ পুষ্প 
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এ 1519988- ডিম্বকনাড়ী 12971810 ৮৮- পুম্পপুট 
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08:0)019691005--যুক্ুদল 17818886910$- স্থায়ী 
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02050095002807:5 -উভলিঙ্গধর 7১57৪0:096৪--উপমুখ 

[00525591810 রঙ্গ নাকার 791197) ৪৪৯০-_-পরাগ-থলি 

71102-ডিম্বকনালী ₹2০1162, £:৯1০--পরাগরেণু 

ল০০৪5০১- গর্ভপাদ 18199] প্রানীর 



(2) 

12971018010 মুকুলপত্রবিদ্যা স 56523170089- বন্ধ্যা-পুংকেশর 
7১০151-1) 00192 95108977991009সযুক্ত পরাগধানী 

পোলার নিউক্রিয়স ৪807971508]--গাত্রীয় 

70111061093 -পরাগ-দংযোগ 95219:8109--সাহাষকারী কোধ 

78০৮21%1 সমাজ [17110897028 _ত্যংশক 

চ988০9009 --গোলাপবৎ [96781009758 চতু'শক 

০৮৪৮০ -চক্রাকার [08919005 -পুস্পাক্ষ 

7৯1৮৪ --তারকাকার [0:0৮ _কণ্ঠ 

89815 -স্বৃত্যাশ ায001--নলাকার 

96৯10091)- -পুংকেশর [96790511809003--চতুষ্টুী 

96519 _গর্তদও 115 1- ব্রিথপ্ডিত 

৪616 ণ৪--গর্ভমুও 01701199517 -এককোষ্ঠ 

96৯00177666 90597 সপু-পুজ্প ড০হ1]] 02) ০0: 56%00810- ধর জং 

৪8029: ১৫--অভিগর্ভ ড918611৩ -সর্বমুখ 

950819- -শক্ক সত 17069 ০: %&19- পক্ষ 

59751910. _বৃতিসদৃশ ₹807000201 -একপ্রতিলম 

জ্রভীজ্ম স্পক্িত্ছিদ্ক 

4109 25010310058 --বা যুপরাগী [79:9:986519 -অনমগভদণ্ড 

40806961000 -অভিযো জন 17068085705 শ্যনঙ্গ বরোধা 

4015929--আযাকীন চ7010,088705- সমপরিণতি 

£56798565 £705৮ -গুচ্ছিত ফল [73170211058--জলপরাগী 

13:50৮৭-_মঞ্জরী পত্র [0৮$0০-রেণু-সস্থস্থক 

0:938৪-1901110,56101) -ইতর-পরাণশ-নংযোগ 81910981৪--মেয়সিস্ 

07575 2%- -ডিগ্বক মূল 21%19-0:0:0505089 -পু"জনন নিউক্লির়স 

07570100802295 -ক্রোমোজোম 20079০9০158 --সহবাসী 

01915698505 - _অনুন্দীলিন ব৪০৮:ম__রসগ্রন্থী 

101019৮1০--ধিরাপতা 1937028018--ঠোট 

9০:19 1916111555100 -দ্বিগর্তাধান 1১:0657002 -প্রপুং-পরিণতি 

[7)17607001581005 --পতঙ্গপরাগী [০/০৮০৪705--প্রস্ত্রীংপরিণতি 

)00৩-রেণু-বহিত্বকি 1০111771020 পলিনিরম 
(0007)28097170- ব্যকতবী জী এ 9611-86911)16৩--স্ববন্ধাতা 

0972000:৩- রেণুরক্ক | -:509লাছোনাছে 68৪2 991] -রেশুষাতৃকোহ 



€(%) 

ন3০৭1-091118610---স্-পরাগ-সংযোগ [0 01595091185 --একলিঙ্গতা 

খা 205001908 ০02 8০9686156 230019029--  2:০০215০59--প্রাপিপয়াগী 

নালিক! নিউক্রিক্পস বা বৃদ্ধি নিউর্িপ্নস 

জু এপব্রিত্চ্ছেল্ত 

£821965%69 1751৮--গুচ্ছিত ফস [50010 ০01 706:019৪--বেরীর গুচ্ছ 

01909 -আযাকীন রঃ মণ016--ফল 

781 -বেরী [11019 -ফলিকল 

0৯:০2৪15 _ক্যারিঅপ.সিল 19517 £:016--সরস কল 

08৪০19--ক্যাপ সিউল ম।0:০০৪ ৫:০০ --তস্তময় ড্রপ 

019৩ _-অস্কুশ [11091018099176 £:01/--অবিদারী ফল 

হ):- নীরস [19201299 -শিদ্ব 

10:8৪ ডপ [07279286010 বাবলা শিচ্ব 

101898:88]1- বিস্তার 1% 16719 £৫51৮--যৌপিক ফল 

70911506206 £751৮-বিদারী ফল ?/99০০%:০--মধ্যত্বক 

0০০৪2 -বহিত্বকি ৮ নাট 

00০০৯:0--অস্তন্বক 78:80870 সফলত্বক্ 

22৮৮০-_ইটারিও 8110019 £:016--সরল ফল 

15০0০ ০1 %০18979--আযকীনের গুচ্ছ 5970৪: --সামার। 

[6061210 01£ £0111919-__ 99:9819--সেরো পিস 

ফুলিকলের গুচ্ছ 8/০০28159 -সাইকোনাল 

০শঞ্ুওহ্ম স্পক্িত্চ্হিল 

& 19 -আপাক্ষ 171910096519--বীছপত্রাধিকাণ্ত 

&0551001586--আমাইলোপ্লাই চ)1015981- সুদবত 

0০19০, --বীজপত্র 11308178110 সত্য 

088579০-৪ -সক্যারস্কল্ [5051 00100170029- অসহ্যল 

0০)9০28119 _-কলিওপটাইল ঢ)%৪6৪:--এস্টার 

0-190720515% -কলিওরহিজ। 87889706151 97977972৮৪---মুল উপাদান 

(0850015৩ 2159--জঅল-অঙ্গার ঢ)0:০-্জাণ 

409110510989--সেলুলোজ মা10দ761108 ৪1০০- _পুষ্পধর মঞ্জরী পত্র 

£076৪9-্্সাইটেজ বাজ৮ জা ০1]--লেহপদার্থ 

01:-50108] 52:8158:8-রাঁসায়নিক বিল্লেষপূউ 05202196100 _অকুরোদগম 

10818016 ৯-:৪৪-্-আয়ত্তাকার 01309098902 চা00$089 -্দ্রাক্ষাশর্কর! 



( ঃ) 

015০০৪8০০--প্লাইকোজেন 

008591-0016756 63098580067 

হুড়ি-কৃটি পরীক্ষা 
3850৩:০-্গ্লিসারল্ 

ল2152--ডিম্বক-নাভি 

85০০০০ট51-_বীজপত্রাবকাণ্ড 

1739£981-_মৃদভেদী 
257৮৪ অনুহত্র 

ক ৪৮ তুব 

[705117--ইন্মলিন 

77850০01296 _-অবর্ণল্লাই 

880100090651960077084--একবীজপত্রী 

410:00519--ডিহ্বকরন্্ 

16029700589 10০0৫ 22)969718]_" 

নাইট্রোজেন-ঘটিত খাছপদার্থ 
'্010-935670619] 67910077069-- 

্ অনাবস্তক উপাদান 
এত্ব ০৫৪1০ -নোৌডিউল 

০] ৪০:0৪--পর্বস্বান 

ব7609890-251708 9৪০০ ]৬নাইট্রোজেন- 

স্থিতিকারক বীজাণু 
0১1০৪--আয়ত 

121 5:0019 - জণমুকুল 

[১৯19৯--পেলিয়। 

7১1০ট81_প্রোটিন 

70:06919- প্রোটিড 

চ8908181) 1১7০দ77--লোহিত বাদামী 

9০96০]11) _স্কুটেলম্ 

৪৪9৫-বীজ 

96:201-267:7068011165 - ভেছয তা 

997113%99- নিবধজিত 

95100-091807:8 93:0921100610৮ -্ 

বালুকা-কৃষ্টি পরীক্ষা 

1'838৯-_বীজ-বহিত্বক 

116825970- বীজ-অস্তত্্বক 
1:0109৮- কন্দমূল 

ড০1%]ও ০]--বাম্পীয় তৈল 

২151087--জরামুজ অন্ুরোদগাম 

হব গন্ি্ছেচ্ক 

$]1891506- ক্গারকীয় ব। ক্ষারধম 

401810- অন্নধ্মী 
&101270%] 202%10016--প্রাণিজ লার 

ঠ7815019] 108২0 00810016-- 

কঠিন কুত্তিম সার 

7০79 2১8৪] হাড়ের গুঁড়া 
0157 ৪০11 এ'টেল ষাটি 

0০72986 2097707৩--কম্পোট সার 

0820020 ০ড০1০স্কার্বন-বিবর্তন-চক্র 

0829০7-008750510৩ --কার্ধন-মনকৃসাইড 

0850101% দ১০--ক্যাপিলারি জল 

00962010%] 208:0016- রাসায়নিক সার 

[6761115678-- সার 

দ0-7910 1090 হোত ক্ষেতের সার 

91%৩]1--কাকর 

02890) 20%0029-সবুজ সার 

[70181782 00:009:661০0--বেপী ঘনত 

হন 1059- _হিউমস্ 

1:08%70775 ৪০1] দো-আশ মাটি 

1888 003082767863070--লঘু ঘনত্ব 

[809 ৪০1- চুনামাটি 

81110 8807০98_-মৃছ হিউমাস 

166571208 0656662167 

নাইট্রিফাইং ব্যাক্টিরিয়। 



(1 

[8৮0251 20610 516স্প্শ্বাভাবিক সার 

218:0892) ০5০1০-্নাইউ্রোজেন বিবর্তন-চক্র 

12175910196108] ৫ ৪০1]--উষর মৃত্তিক| 

78৪৮ ৪০01] ০£ ঢাছ1058-_গীট বা পচা মাটি 

7১856 001008-পীট হিউমাস 

8০০৮ ৪০1] 0: ৩ ৪০11--কাকর-মাটি 

1৪ ৪০1]--লাল মাটি 

18০65610001 ০:০০৪--শ্য-বিবর্তন 

2৪0৫৮ ৪০1]--বালি-মাটি 

1) 

88117)6 ৪০11--লোন! মাটি 

৪০1] মাটি 

89017097709 ৪০11--পালল-মুত্তিক! 

৪2010988--মিথোজীবিতা! ব1 অগ্যোস্জী বিত্ব 

8570196-_মিথোজীবী 

9601%- পত্রহ 

99017797%% ০০৮--ম্তরীভূত শিলা 

[781781002690. 8০1] স্থানাস্তরিত মাটি 

9৪৪৮০) 2০9:09:৪- উত্ভিদ্প্রদের সার 

গুহ শক্ি্ল্ 

&0500110 6&061516198 0£ 10868100110 

:০০৪৪৪- বৃদ্ধিকারী বিপাকীয় কার্য 

088815৪6--অনুঘটক 

108115 7900 ০1 £:০6:- দৈনিক বৃদ্ধি 

100%6107) 0 1181৮--আলোকের স্থিতিকাল 

119961070 ০৫*1187৮/--আলোকের গতি 

761018583-_পাওুর 
1015981০1৮5--সম্প্রসারণতা 

[717850৪- উৎসেচক 

0:9৮ 20 19288 - লক্ষভাবে বৃদ্ধি 

3:৫599৫--অংশাহ্কিত 

3:০8 00০0509--বৃদ্ধি-উদ্বোধক 

0৫০8:০018:0--অভিকর্ষণ বৃত্তি 

[707770008--উদ্বোধক 

ন59:০6:০192০--জলবৃতি 

106918165 01 1187 আলোকের উগ্রতা 

[00099 00056716$--আবিষ্ট সঞ্চলন 

1869৮০110 801516163 01 209680০0110 

0:9099৪-_ ধ্বংসকারী বিপাকীয় কার্য 

[32069 8:০৮৮--সরল বৃদ্ধি 

)1059106:)৮-্সঞ্চলন 

7005900920৮ 0৮ 11878 

্ আলোকের দ্বারা সঞলন 

21059106700 01 81%167-- 

অভিকর্ষের দ্বারা সঞ্চলন 

11001006796 01 78৪৮ জলের জন্য সঞ্চলন 

1ব55615815 1 07060101910 

জল-প্রতিকূলবতাঁ 
958৮159]5 00০০$:০১1০-- 

আলোক-প্রতিকূলবত্ী 

০22685915 ৪০০৮:০]০-- প্রতিকূল অভিকর্ষ 

[0$069:-- নির্দেশক 

[5179899 ০1 0811-01-198010--- 

কোধ-বিভাগ দশ) 

1১00889 ০1 0176767061৯5100- বিভেদ দশ 

[208007811008802- ফটোপেরিওডিসম্ 

71,08022119-মালো কবিলাসী 

77০০$০০1০০৮১০--আলোক বিমুখ 

7১98361591য 21006০৮০০২০ 

আলোক-অনুকূলব্তা 

118176 £0ত 62 £৪৯০1০০- বৃদ্ধিপ্রতিক্রিয়া 2081815815 8৩০$:০০1৪:০- অনুকূল অভিকর্ধ 

716690110 ৪০6%15:৩৪স্প্হ্পাকীয় কার্য চ০81615815 10502000218" জল-অনুকূলবত 



(৭11) 

স20888 ০01 810706৯6102 -্দীর্ঘকরণ দশ! [10010 20005020826 -- 

8৮৪ ০1 ৪:০ম$৮-বৃদ্ধির হার উত্তেজনা-দ্দিক্বতীঁ সঞ্চলন 
₹8997501089- -ম্কুরণ [57055678610 006০6:০০৫০-- 

84205108- উদ্দীপক , প্রস্থভাবে আলোকবৃত্তি 

প্া৩০2২০-£০০দাডা 198061010--- [01085928815 09০৪:০২০-- 

তাপনবৃদ্ধি প্রতিক্রিয়া প্স্থভাবে অভিকর্ষ 



টদ্ভিদ -বিদ্যা 
প্রথআ পরিচ্ছেদ 

শপথ 

সমসংস্থা ও সমরৃতিত। 
€(7701090109£5 200 40910£5 ) 

গাছের বিভিন্ন অঙ্গগুলি, যথা- _ফুল, পাতা আকর্ষ, কাট! ও শাখা, এমনকি 

কুঁড়ি প্রভৃতির উৎপত্তির একটি নিদিই নিয়ম আছে। আবার কতকগুলি 
অঙ্গ ঠিকমত উৎপত্তি লাভ কররিলেও এমনভাবে পরিবর্তিত হয় যে, 
তাছাদের গঠন আকৃতি ও কার্ধকারিতা সম্পূর্ণঞ্ষপে বদলাইর যায়। যে- 

সমস্ত অঙ্গের উৎপত্তি যূলতঃ একই কিন্তু কার্ধকারিতার জন্ত নানাবিধ 

আকার ধারণ করে, তখন এইসমস্ত অঙ্গগুঙ্গিকে সমসংস্থ অঙ্গ 

(77017919409%5 ০/৫০%%) বলা হম্ব। সুতরাং উৎপত্তি অনুসারে একই 

রকমের অঙ্গগুপলর গঠন, অবস্থান ও কার্ষ প্রভৃতি বিষয়ে জ্ঞানগসাভ করাকে 

সমসংস্থা (17707%010 ) বঙ্া হয়। আমর হাত দিয়া খাছ গ্রছ্ণ করি; 

আবার লেখা ও অন্তান্ত যাবতীয় কার্য করি! থাকি। কিন্তু অনেক 

প্রকার প্রাণীর হাত নানাভাবে পরিব্িত হুয়া বিশেষ বিশেষ কার্য 
সম্পাদন করে। বাছুডের হাতটি ডানায় পরিবতিত হইয়াছে । পাখীদের 

হাতটি পালকপূর্ণ ভালা পরিণত হুইয়াছে এবং ইছার দ্বারাই পাখীরা 
উডিতে পানে। তিমির হাত সম্পূর্ণ চামড়ার দ্বার! বেষ্টিত থাকে এবং 

জ:ল সাতারের জন্য দাডরূপে ব্যবহৃত হয়। কিন্ত মান্ধষের হাত, বাছড ও 

পাখার ভানা এবং তিমির গাড় (9515), প্রত্যেকটি অঙ্গের উৎপত্তি 

একই রকমের এবং উহাদের ভিতরকার হাড়গ্রলিও একই রকমের হওয়ায় 

এইপকল অজগুলকে সমসস্থ অঙ্গ বলা হয়। আব!র এমন সব অঙ্গ 

আছে, যাহাদের উৎপতি, অবস্থান, স্কঠন প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকারের হইলেও 

ইহাদের বাছিরেত্ দূশ ও কার্য একই প্রকারের নয়। কার্ধকারিত! 



২ জীববন্জান প্রবেশ-_-৩য় ভাগ 

অনুসারে তখন দেই অঙ্গগুলিকে সমবৃত্তি অঙ্গ (.2%210809%5 ০৮৪০% ) 

বলে। সুতরাং যে-কোন অঙ্গের বাহক রূপ ও ইহার কার্ধ সম্বপ্ধীয় বিষয়ে 

জ্ঞানলাভ করাকে সমবৃত্তিতা (428%5108) ) বলা হয়। তোমর] জান, 
মটবশুটির পত্রক আকর্ষে পরিণত হইয়। আবার ঝুমকোলতার কাক্ষিক 

মুকুল আকর্ষে পরিণত হয়। সকঙ্গ আকর্ষের বাহিক রূপ ও কার্ধকারিতা এক 

রকমের হয়। ইহা দেখিতে সবুজ স্তার মত এবং ইহা ছুর্বল উত্তিদ্কে 

আরোহণে লাহাষ্য করে। স্থতরাং ইনার সমবত্তি অঙ্গ। আবার মটব- 

শুটির আকর্ষের উৎপত্তি পাতার স্তা এবং ঝুষকোলতার আকর্ষের উৎপত্তি 

উহার কাক্ষিক মুকুলের ন্ায়। সুতরাং ইহার! সমবৃত্তি অঙ্গ হইলেও সমসংস্থ 
অঙ্গ নছে। বাগান-বিলাস গাছের কাক্ষিক মুকুল শাখাকণ্টকে বূপাস্তরিত হয়। 

স্বতরাং এইরূপ ক্ষেত্রে বাগান-বিলাসের শাখাকণ্টক এবং ঝুমকোলতা গাছের 

আকর্ষের উৎপণ্তি একই প্রকার হওয়ায় ইহারা সমসংস্থ অঙ্গ। কিন্ত 

বাহিক রূপ ও কার্ষকারিতা অনুসারে ইহাদের মধ্যে প্রচুর প্রভে্ বিষ্কমান। 

স্বতরাং ই্ছার] সমসংস্থ অঙ্গ হইলেও সমবৃত্তি অঙ্গ নছে। সমসংস্থ অলের 

প্রকৃত উৎপত্তি জানিতে হইলে উক্ত অঙ্জের বৃদ্ধির সময় ( 06%10790)61769] 

5889 ) উহ্বার প্রস্থচ্ছেদ গ্রহণ করিয়] অণুবীক্ষণের নিয়ে পর্ধবেক্ষণ করিতে হুয়। 
এইভাবে পর্যবেক্ষণ করিলে সমসংস্থ অঙ্গগুলি পাতা বা শাখা বা মূকুল হইতে 
সুষ্ট হুইয়াছে কিনা, তাহা! বুঝ। বায়। সমসংস্থ ও সমবৃত্তি অঙ্গের বিভিন্ন 
উদ্ধাহুরণ নিয়ে দেওয়া হইল £ 

(ক) সসসংন্ছু-আআল্লোহী অঙ্চ ন্বা সসন্বন্তডি আক্ম্র 
( হ01200109865 ০ 01100191256 01£8128 জা] 815 21081080058 €0 

£51001115 ) ৫ 

আগেই বলা হইয়াছে যে, উদ্ভিদে নানাপ্রকার আকর্ষ দেখা যায়। 

(৫) ঝুমকোলতার আকর্ষের সমসংস্থ অঙ্গ হইতেছে উহার কাক্ষিক মুকুল। 
&) জংলীমটর গাছের আকর্ষের সমসংস্থ অজ হইতেছে ইছার পাতা । 

(01) কঙগাইগুটির গাছে আকর্ষের সমসংস্থ অঙ্গ হইতেছে উহার যৌগিক 
পত্রের অগ্রভাগের পত্রক। ($৬) উলটচগুদলের আকর্ষের - সমসংস্থ অঙ্গ 

হইতেছে উহার পাতার অগ্রাংশ। (ড) কুমারিকা গাছের আকর্ষের সমসংস্থ 
অঙ্গ হইতেছে উহ্নার উপপত্র। (1) ভ্ধুমড়! গাছের আকর্ষের সমসংস্থ অজ 

কইতেছে উহার কাক্গিক মুকুল। 



সমসংস্থা ও সমবৃত্তিতা 

বিবিধ সমসংস্থ অঙ্গ দেখান! হইতেছে । 

ক, হাড়জোড়ার আকর্ষ ; খ, ঝুমকোলতার আবর্ষ ; কুমড়োপাতার আকর্ষ। গ, 

সহ্বসগগ্ঞাস্রশ্কাকন্ত অআও্ত (07০29010985 0£ ৫0660108156 

0168108 71801) 81৩ 81058106008 [০ 11001009 8100. 591955 ) জা 

চনসন্ত্ভি শাখা ক্০উক ও শক্জকণ্উক্ফ £ 

(খ্) 

১. 

শাখাকণ্টক ও পত্রকণ্টক দুই-ই সমবৃতি অঙ্গ, যদিও শাখাকণ্টক শক্ত ও 
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কঠিন হয়। গাছের নানা অঙ্গ পরিবণ্িত হইয়া কণ্টকে পরিণত হয়; 
যেমন, (৫) বাগান-বিলাস ও মেহেধৌ গাছের শাখাবণ্টকগুলি উহাদের 

কান্গিকমুকুল বা শাখার পরিবতিত কপ; (1) বেল, লেবু ও বিলতী 

২নং চিত্র 

বিবিধ সমসংস্থ অঙ্গ দেখানো হইতেছে। 

ক, বেলগাছের শাখাকণ্টক ; খ, বাগান-বিলাস গাছের শাখাকণ্টক ; 

গ, মেহেদী গাছের শাখাকণ্টক। 

মেহেদী গাছের শাখাকণ্টকগুলি উহাদের শাখার পরবতিত রূপ; 

(311) বাবল1 বা কুল গাছের পত্তবণ্টকগুলি উচ্থাদের উপপত্রের 

পরিবতিত রূপ? (৮) ফণিযনসাক্বা শতমূলী গাছের পত্রবপ্টকগুলি 
উহাদের পাতার পরিহতিত কূপ; (*) পানিফলের বণ্টকগুলি উহার 



সমসংস্থা ও সমবৃতিতা গু 

ফুলের বৃতির পরিবতিত রূপ; (%) খেজুর গাছের কণ্টকগুলি উহার পাতাক্ঃ 
অগ্রাংশের পরিবতিত রূপ। 

ওনং চিত্র 

বিবিধ সমবৃতি অঙ্গ দেখান! হইতেছে। 

ক, ফঁণমনসার পর্ণকাণও্ড % খ, শতমুলীর ক্লাডোড ; গ, মটরপাতার 
ফলকাকার উপপন্্র ; খ, বাবলা গাছের পর্ণবৃস্ত | 

(গ) সম্সংদ্ছা সাল্লোকসহতঙ্গন ভক্ ( 01200910945 ০ 

21১০6০-৪510036100 02%8109 ) 2 

উদ্ভিদের নানাপ্রকার অঙ্গ সালোকসংস্সেষের জন্ত পর্ধিংতিত হয় এবং ইহারা 

প্রতোকেই উদ্ভিদের পাতার সমবৃত্তি। (3) ফপিমনস] গাছের কাণ্ড রূপাস্তরিত 

হইয়] পর্ণকাণ্ডে (17511001805 ) বা শত্মূলী গাছের কোন অঙ্গ ক্লাভোডে 

(018406 ) পরিণত হয় এবং উহৃরা পাতার ভ্তায়, কার্ধ করে।, স্তরাৎ 

পত্রকাণ্ড বা ফ্লাডোডে কাণ্ডের সমসংস্থ অঙ্গ :কস্ত পাতার সমবৃত্তি অঙ্গ ১ 



ক 
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41) আবার জংলী মটরের ফলকাকার (£0118009) উপপত্র এবং আকাশ- 

৪ন' চিত্র 

উদ্ভিদের বিবিধ সমবৃত্তি অঙ্গ দেখানো! হইতেছে । 

ক, আলু, খ, চুপডি আনু, গ র্বাঙডা মালু। 

মণির পর্ণবৃন্ত (021551106) সাধারণ পাতার মত সালোকসংঙ্গেষ কার্য করে 

বলিয়া ইহারাও পাতার সমবৃত্তি অঙ্গ । 

ঘে)ট স্নস্স্নহস্ছান্স ভ্ঞাহগান্স ভত্ক (702301985 ০£ 5088৩ 

0148728 ) 2 

গাছের মূল, কাণ্ড ও পাতা! নানাভাবে ন্বপাস্তরিত হইয়া সঞ্চিত খাস্ধ 
ধারণ করিতে পারে। এই সকল, অঙ্গগুলির বহিরাকৃতি ও কার্ধকারি ত। 

আনুদারে উহাদের ভাগার অঙ্ক (80:88 01:8218) বল হয় এবং উচ্ছাদের 



সমলযস্থা ও সমবৃর্ভিতা র্ 

বহ্িরাকৃতি ও কার্ধকারিতা! একই রকন্ষের হওয়াতে ইঞ্থারা সমবৃতি অঙ্গরূপে 
পরিগণিত হুর । নিয়ে সমসংস্থ ভাগ্ডার খঙ্গের কতকগুলি উদাহরণ দেওয়! 

হুইল; বথা(৫) রাইজোম, গুঁড়িকন্দ ও স্ফীতিকন্দ প্রভৃতি ভূ-নিয়স্থ কাণ্ুগুলি 
উদ্দাহরণ-রূপে উল্লেখ করা যাইতে পারে। সুতরাং উৎপত্তি অনুসারে 

ইন্থারা সমসংস্থ অঙ্গ, অথচ ইছাদের বহিরারৃতি ও কার্ধকান্রিতা অন্থসারে 

ইহার] সমবৃতি অঙগব্ূপে পরিচিত । (1) পিয়াজের স্থল শকপত্র রাইজোম 

ও গুড়িকদ্দের মতই খান্ত সঞ্চয় করে এবং যদিও ইহার উৎপতিি ভিন্ন, 'তাহা 

হইলেও ইহ! রাইজোমের মতই সমবৃতি অঙ্জ। (11) দ্বতকুমারী, পাথরকুচি 
গাছের পাতাও জঙগ ও খাছ্য সঞ্চয় করে । (৮) সেইরুপ স্কুল বীঞ্জপত্র, বীজের 

সস্য ও নানাবিধ খাণ্ঠভাগ্ডার মূল সমবৃতি অঙ্গরূপে পরিগপিত। 

আকর্ষের মষলংস্থ অন্ত 

(১) মটর (১) যৌগপত্রের শীর্ষের কয়েকটি পত্রক 
(২) জংলীমটর (২) সমগ্র যৌগপত্র 

(৩) ঝুষকোলতা (৩). শাখা 

(৪) কুমারিকা (৪) উপপত্র 

খে উদ্ভিদের জাম কণ্টকে লমলংস্থ অঙ্র 

(১) লক্জাবতী, বাৰ-লা. কুল (১) উপপত্র 

(২) বাগান-বিলাম, মেহ্দৌ (২) শাখা 

(৩) খেজুর (৩) পৰ্রের শীর্ষাগ্র 

(৪) পানিফল (৪) বৃতি 

লালোক-লংচোধকারী 
গে) উত্তিছের নাম 

অক 

(১) কণিমনসা (১) পর্ণকাণও (১ কাণ্ড 

(২) আকাশমপি (২) পর্ণবৃত্ত (২) পত্রবৃন্ত 

(৩) শতমূলী (৩) একক পর্ণকাও (৩ কা 

(৪) জংলীষটর (৪) ফরফাঁকার উপপত্ (৪) উপপত্র 

জী. বি. ( ৩য় )-২ 
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লঅঙদংত্য ভাজ 

(১) রাইজোন (১) কা (১) আদা 

(২) গোল-আলু (২) শ্ফীতকন্ব (২) কাণ্ড 

€৩) ওল (৩) শুড়িকন্দ (৩) কাগু 

(8) খাম-আু (৪) বালবিল্ (৪) কাক্ষিক মুকুল 

(৫) পিরাজ (৭) পত্র 

(৬) যুল! (৬) প্রধাদমূল ও বীজপত্রা বকাণ্ড 

€*) গাজর €৭) প্রধানমূল 

(৮) শালগম (৮) প্রধানমূল ও বী জগত্রাব্কাণ্ড 

(৯) রাঙ্গাআলু (৯) অস্থানিক মূল 
(১,) অস্থানিক মূল 

উদ্ভিদের রক্ষাকর যন্ত্র 
(10916610815 14150198215) 10 12065 ) 

প্রাণিজগৎ প্রত্যক্ষ ব! পরোক্ষভাবে উদ্ভিদের উপর নির্ভরশীল । বিক্ষুপ বা 

বিরুৎ ও গুন্মজাতীয় উত্ভিদ শাকাশী প্রাণীদের একমাত্র খান্ভ। নানাবিধ প্রাণী 

যেমন শক্র্ন আক্রমণ হইতে নানা উপায়ে নিজেকে রক্ষা করে, তেমনি উত্ভিও 

শত্র হইতে নানা উপায়ে নিজেকে রক্ষা করে। কিদ্ত তোমর! জান, উত্ভিদ্ 

চলৎ-শক্তিবিহীন | প্রাণীদের চলৎ-শক্তি থাকিবার জন্ত উহ্বার! শক্র-দর্শনে 

দৌড়াইয়া বা স্লীতার কাটিয়া! পলায়ন করে ; আবার দরকার হইলে ধাবমান 

শত্রুকে নখ, দাত বা শিং দিয়া! আক্রমণ করে। সেইক্প উদ্ভিদের দেহে নানারূপ 

আত্মরক্ষা! যন্ত্র জন্মায় এবং এই আত্মরক্ষ] যন্ত্রের ঘবারাই উহার শক্রকে বধ করিতে 
সযর্থ হয় | নিজে উডিদের প্রধান করেকপ্রকার রক্ষাকর যন্ত্রের বিবরণ দেওয়া 

হইল£ | 
১1 ্পাঞ্ধাণ্উ ক (15010) 2 কোন ফোন গাছের কাক্ষিক মুকুল 

শাখায় বিকাশলাভ না করিয়া একটি শক্ত, বহির্জনিষু,, সবল বা শাখাবিশিষ্ট 
কন্টকে রূপাস্বক্িত হয়। ইহাদের অগ্রভাগ হচালো হয়। কণ্টকঞ্জলি শাখার 
'পিবতিত রূপ হ্গয়াতে উহ্ধাদের শাখা-কপ্টক বলা হয়। বেল, লেবু; বাগান- 

বিলাস, যন কীটা, বরগ গাছের উপৰি-উজ প্রকারের শাখাকন্ট$ দেখিতে 



উদ্ভিদের রক্ষাকর ঘন্ত্ ৯ 

পাওয়া যায়। ইহা] লহুজেই পুরু চামড়াবিশিষ প্রাণীদের ঘেহের ভিতর প্রযেশ 
করিতে পারে। 

২। গপক্র ক্কণ্উক্ত (9798096) £ পাত! বা পাতার নানা অংশ ছোট ছোট 

€নং চিত্র 

উদ্ভিদের বিবিধ রক্ষাকর যন্ত্র। 

ক. বেলগাছের শাখা-কণ্টক ; খ, বাগান-বিলান গাছের শাখা-কণ্টক ; 

গ. মেহ্বোর শখা-কণ্টক। 

কণ্টকে রূপান্তরিত হুয়। এইক্ধপ পাতাপূর্ণ গাছের পত্র-কণ্টকের ভয়ে প্রাণীরা 
পাতা ভক্ষণ করিতে সাহস করে না। এইভাবে গাছ নিজের অভ্ভিতব রক্ষা করে। 
বাবলা, শিদ্পালকাট। আনারস, বেগুন, ইউস্ক। প্রভৃতি গাছের পাতায় এইভানে 
ছোট ছোটকাটা জন্মায় এবং প্রধানতঃ শাকাশী প্রাণী হইতে ইহারা রক্ষা গা । 
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৩। গাজ্জক্রুল্উল্ (1201৩ ) 8 গাছের শাখা, প্রশাখা, পাত ফুল 
ও ফলে একপ্রকার শক্ত, হৃচালো বক্রকণ্টক দেখা যায়। ইহার] গাছের উপর 

অনিয়তভাবে প্রায় সর্বত্রই জন্মায়। ইহাদেক্ উৎপত্তি গাছের বাহিরের গর 

খনং চিএ 
উত্তিদ্বের বিবিধ রক্ষাকর যন্ত্র । 

ক, গোলাপের গাঅ-কণ্টক ; খ, ফণিমনসার সুচালো-কণ্টক ; 
গ, শিয্ালকাটা গাছের গাত্র“কণ্ক । 

কইতে হওয়ায় কণ্টক্ষপ্রলিকে পাশ গিয়া চাপ দিলে ভাঙ্গিয়। ধায় । বেগুন, 
গোলাপ, শিমুল, বেত, কার্টিকারিঞ্ বামবেগ্জল প্রত্ৃতি গাছে গা-কণ্টক 
হেথা যাবি । 
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৪। স্স্লগাকত্েশা-ক্প্উজক্চ (8110505ও )£ কতকগুলি বিভিন্ন গাছে 
স্ছচালো-কণ্টক দেখা যার । আকারে ইহার! খুবই ক্ষুত্র এবং সনু সুচের মত। 

সাধারণতঃ ইচ্ছার! একস্থানে অনেকগুলি করিয়] জন্মায় । ফণিমনসা, নাগমনসা 
ও অন্যান্য মনসাঁ-জাতীয় গাছে সচালো-কণ্টক প্রচুর দেখা যায় । 

৫ | দস্প-ল্লোস ( 907761206 108115 ) 2 কতকগুলি উদ্ভিদের পাত! 

বা ফলের উপর ু্ম ও সুচালো কাট। (দখা যায়। এনপ কাটাগুলিকে 

দংশ-রোম বলে। পাতা বা ফলের সর্বাজছে দংশ রোম ভরিয়া] থাকে। 
রোমগুলি সরু নলের মত। নলের মুখটি পাতল! সিলিকা দ্বারা আবৃত 
থাকে। সামান্ আঘাতে রোমের সিলিকা-নিঃক্যত মুখটি ভাঙিয়! যায়। 

সাধারণতঃ রোমরূপ নলের 

ভিতর বিষাক্ত আযাসিড 

থাকে । এইরূপ পাতা- 

বিশিষ্ট গাঁছ যখন প্রাণীদের 

সংস্পর্শে আসে, তখন 

বংশ রোমের অগ্রভাগ 

ভাঙগিয়া গিয়া বিষাক্ত 

এাঁসিভ উহাদের দেহের 

যধ্যে প্রবেশ করে। 

এযাসিডের সংস্পর্শে দেহে 

জ্বাল ধরে এবং দেহের 

ফংশন-স্থলের চামড' 

ফুলিয়া যায়। উত্ভিদ্গুলি 
এ ণনং চিত্র ইভাবে প্রাণীদের আক্রমণ জা 
হইতে নিজেকে রক্ষা ক) এরিসিমা ( সর্ববৃক্ষের অনুকৃতি পন্থা!) 

বিছুটি প্রতৃতিতে এইরূপ দংশ-রোম দেখা যার । আলকুশি গাছের ফলের ত্বকের 
উপরও এই প্রকার রোম দেখা বায় এবং ইহারাঁও বিষাক্ত । 

৬। গ্রহ বা (0180001911)9755 ) 5 কতকগুলি গাছের পাতা, 
কাণ্ড ও ফলের উপর গ্রস্থি-রোম জন্মাক্চ। এই প্রকার গ্রস্থি হইতে আঠাল 
পদার্থ নির্গত হয়। যখনই কোন প্রাণী উ্থাছের ভক্ষণের জন্ত আক্রমণ করে, 
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তখনই গ্রন্থি হইতে নির্গত আঠা উহ্ছাদের মুখের চারিপাশে লাগিয়া] বাক 
খআবং এতস্বার] উহ্থার। প্রচুর অন্থবিধা ভোগ করে। হৃতন্াং গ্রন্থি-রোম-ঘুক্ত 

খাছ দ্বেধিলেই শাকান প্রাধীরা উহা! সহজে ভক্ষণ করে না। এইভাবে গাছগুলি 
নিজেদের অস্ভিত্ব রক্ষা করে। চিতা, ভেরেপ্ত! ও পুন্নভা প্রভৃতি গাছে এইরূপ' 
গ্রন্থিরোম দেখ! যায়। 

৭। ছবন্ন ও স্পতচ বেরা (10070868200. 501 08115 ) £ 

কতকগুলি ঘন ও শক্ত রোম উহাদের সর্বাঙ্গে জন্মায় । প্রাণীর প্রথমে এইক্ধপ 
গাছের পাত] ভক্ষণ করে। ভক্ষণ করিবার পর ছোট ছোট অথচ শক্ত কোমগুলি 

প্রাণীদের কঠনালীর ভিতরে নবম ত্বকে আটকাইয়া যায় এবং তত্ার1 উহ্ারা 

অন্বস্তিবোধ কয়ে । আবার কতকগুলি বড় আকারের শক্ত রোষ প্রাণীদের 

দ্বেহ ও মুখবিবরে ক্ষত স্যইি করে। আবন্দ ও সাধারণ কাটাগাছ__ এইরূপ 
গাছের উদাহরণ । 

উপরি-উক্ত রক্ষাকর যন্ত্রগুলি ব্যতীত গাছ নান! উপায়ে প্রাণীদের আক্রমণ 

কইতে নিজ নিজ দেহ রক্ষা করে। নিয়ের কতকগুলি উদ্ধাহরণ দেওয়া 

হুইল £ 

(1) বিষাক্ত পদাথ ( 50190100519 81119883806 ) ৪ এমন কতকগুলি 

গাছ আছে যাহাদের পাতা, ফল বা শাখায় জলীয় বিষাক্ত দ্রব্য জমা থাকে। 

প্রাণীত্বা এইরূপ গাছের পাতা বা ফল ভক্ষণ করে ন! এবং সতর্কতার সহিত 

পরিহার করে। তামাক, সিনকোন', ধুতুরা, করবী বা কল্কে প্রভৃতি গাছের: 

নাম উদাহরণ-দ্বরূপ বলা যাইতে পারে। 

(11) স্বাদ (7569) উচ্ছে, নিম, গুলঞ্চ, চিরেতা, আদা, হুলুদ 
প্রভৃতি গাছের তিক্ত বা ঝাল স্বাদের জন্ত প্রাণীরা উহাদের থান্যন্ধপে ব্যবহার 

করে না। 

(7) গন্ধ (0200) $ গান্দাল, তৃলসী, ঘেটু, চোত্রা। পিপারযিপ্ট ও. 
ওলের পুষ্পবিস্তাসের গন্ধ খুবই অগ্রীতিকর হওয়াতে প্রাণীরা উছ্াদের খাছ্কপে 
ব্যবহার করে না। 

(1৮) জ্ীরদ্রেব্য (1.8) আকন্দ, কশিমনসা, মনসা, করবী, কল্কে, 

শিরালকাট! প্রভৃতি গাছে আঠাপূর্ন ্গীরনালী থাকার প্রাধীরা সহজে উদ্াযের, 
ভাষণ করে না! তঙ্গণ করিলে প্রাবীদের পাকস্থ্গীতে বস্রণা হয় এবং অনন্ত 
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হইয়া পড়ে। স্থৃতরাং ক্ষীরনালীপূর্ণ গাছগুলি প্রাধীদের হাত হইতে রক্ষ! 
পার়। 

(৮) উপক্ষার (4151919 )$ সিনকোন! গাছের বহ্ধলে কৃইনাইন, 
তামাক পাতার নিকোটন, আফিং গাছের ফলে মরফিন, কুচিলার বীজে 

স্রিকৃনিন, কোকো গাছের পাতার কোকেন, চা গাছের পাতার থিন ও কফিন 
পাতায় কেফিন প্রভৃতি উপক্ষার দ্রব্যের মধ্যে কতকগুলি অতি বিষাক্ত এবং 
কতকগুলি ক্ষতিকর হুওয়ায় প্রাণীর1 উপব্বি-উত্ত গাছগুলিকে ভঙ্ষপণে বিরত থাকে । 

নাঝ্সভমিকা, একোনাইট ইত]াদি উপক্ষার-নির্গত-দেহী গাছগুলি অতীব 

বিষাক্ত । 

(1) বর্জ্য পদার্থ বা রেচন দ্রব্য (ভ৪৪6 চ০৫080%5 ) £ কচু, 

মানকচু, ওল প্রভৃতি গাছে র্যাফাইভ নামক ধাতব কেলাল ভ্রব্য থাকার 

প্রাণীরা উপরি-উক্ত গাছগুলিকে ভক্ষণ করে না। সেইরূপ গঁদ, বজন প্রভৃতি 
রেচন ভ্রবপূর্ণ গাছগুলিকে প্রাণীর! সহজে ভক্ষণ করে ন1। হরিতকি, বছেড়া 
আমলকী প্রভৃতি গাছে প্রচুর ট্যানিন থাকায় প্রাণীক্না উহ্বাদের খাস্যরূপে 
ব্যবহার করে না। 

(দঃ) অন্ুকূতি (21101-5 )$ কতকগুলি গাছ প্রাণী হইতে বঙ্গ 
পাইবার জন্ত সাপ বা অস্তান্ত অচেতন পদার্থের বহু অনুকরণ করে। শাকানী 

প্রাধীর এইকপ গাছ দেখিলে ভয় পাইয়া যায় এবং খাইতে সাহস করে না। 

ক্যালাডিষ্াম (09122: ) নামক কচুজাতীয় গাছের রঙ নানা প্রকারের 
হয় এবং পাতাগুলিতে প্রচুর ফুটকি থাকে । বন-ওলের পুষ্পবিস্তাস বখন মাটি 

ভেদ করিত আলোকে বিকশিত হয়, তখন দুর্ব হইতে মনে হুয় যেন একটি 
বিষধর সাপ ফণ! তুলিয়া আছে। এব্রিসিমা (2.7:526%2 ) নামক কচু- 
জাতীয় উদ্ভিদ সাধারণতঃ আসাম রাজোন্ শিলং শহরে প্রচুর পাওয়া যায়। 
বর্ষাকালে এরিসিম। প্রচুর জন্সায়। ইহার মঞ্জরীপত্র পুষ্পবিস্তাসকে সাপের 

ফণার মত রক্ষা করে। মঞ্তরীপত্রটির বাহিরের রঙ সবুজ ও ভিতরের রঙ লাল 

হুয়। সমগ্র পুপ্পবিস্তাসটিকে হঠাৎ দেখিলে মনে হয় যেন একটি সাপ ফণ! 

তুলির আগাইয়া জাসিতেছে। 

(8) সহুকৃতি (2157206০চুএাড ) 8. আম, লিচু, গোলাপ প্রস্থৃতি 
গাছগুলি নানাজাতীয় পিপীলিকার আশ্রয়স্থল । ইহারা শাখা-প্রশাখা বা কক্ষে 



১৪ জীববিজান-প্রবেশ--৩য় ভাগ 

বাগা বাধে । ফোন প্রাণী ইহাদের ভক্ষণ করিতে আঙদিলে এবং উহাদের 
শাখা-প্রশাখা স্পর্শ করলে পিপীলিকাগুগি আক্রমণকারী প্রাণীদের দংশন 

করে। বিষাক্ত দংশনের জালায় প্রাণীগুলি পলায়ন করে। স্থতরাঁং 

শিপীলিকাগুলি উপরি-উক্ত গাছগুলিকে প্রহরীর মত রক্ষা করে। গাছগুলি 

ইছার পরিবর্তে পিগীলিকাগোষ্ঠীকে নিজ কোটরে আশ্রয় দান করে। এইকপ 
পিপীলিকা-প্রীতিকেই সহ্কৃতি বল! হয়। সহ্কৃতি মিথোজজীবিতার একটি আদর্শ 
উদাহরণ । 

উদ্ভিদের আরোহণ যন্ত্র 
€ (01172770205 ০265155০016 1১18755 ) 

সকল গাছ মাটির উপর সোজাভাবে দ্রাভাইতে পাবে না। সাধারণতঃ 
বিচ্ষুপ-জাতীয় গাছের কাণ্ড নরম হুর এবং ইহার] নান! প্রকারের অঙ্গের দ্বারা 

অন্ত বৃক্ষ বা কোনে আশ্রয়ের উপর আলোক ও বাতান শোবণ করিবার জন্ত 

আরোহণ করে। এইরূপ অঙগুলিকে গাছের আরোহণ অঙ্গ বলে। গাছের 

কাণ্ড, মূল, বৃতি ও পাতা! পরিবতিত হুইয়! গাছের আরোহণ-শঙ্গের রুপান্তরিত 

হুম্ব| বিবিধ প্রকারের রোহিণীর বিষয় “জীববিজ্ঞান-প্রবেশ+ প্রথম ভাগে 

বর্ণনা করা হইয়াছে । নিয়ে আরোহণ-প্রণালী অঙ্ছষায়ী বিবিধ প্রকারের 

আরোহী উদ্ভিদের বিবরণ দেওয়] হইতেছে । যথা 

১] সুত্পান্সোহী-ক্ল্রোহিলী ( 8০906 01270919615 ) $ 

এইপ্রকার লতানো-উদ্তিদ্, অন্টান্য সরল-কাণ্ড উত্ভিদূকে বা অন্য কোন 
আশ্রয়ের উপর পর্বের অন্তঠস্থিত অস্থানিক মূলের হবার] আরোহণ করে। এই 
অস্থানিক মূলগুলি আশ্রয়কে জডাইয়! থাকে এবং উদ্ভিদ তাহাই সাহায্যে 
ছর্যালোকের জন্য উপরে উঠিতে পারে ; বথা--পানগাছ, গাছপিপুল ও আইঘি- 
লত! ইত্যার্দি। লতানো-উদ্তিদ মূলের দ্বারা আরোহণ করে। ন্বর্ণলতা 
গাছের শোবকষৃলগুলি আব্রর়দাতা উদ্ভিদের দেহের ভিতর প্রবেশ করিয়া 
উহাদের দেহ হইতে খাস্ত-সার শোষণ করে এবং আশ্রয়দাতা উদ্ভিদের সাহায্যেই 
আরোহণ করে। 

২। আনুস্প-ল্রাহিজী। (0০০৮-০3-92. 
এইপ্রকার লতানো-উদ্ভিদের দেহ+হইতে আকড়ার মত একপ্রকার ছা 

বাহির হর; সেই অন্গকে অঙ্গুণ (১০০8) বলা হয়। এই অন্ধুণ আাশ্রথকে 



উদ্ভিদের আরোহণ যন্ত্র ১৫ 

আকডাইয়া ধরে ও উদ্ভিদ ইহার সাহায্যে আশ্রয়ের উপর আরোহণ করে ; 
যথা---কীঠীলি-ঠাপা, আনকারিয়। ইত্যাদি । 

”নং চিত্র-উত্ভতিষ্বের আরোহণ যন্ত্র। 
ক, মূলারোহী"রোহিদী ( পান ), ২, উদ্ভিদের মূল । খ, আকর্ষ-রোহিণী (মটর); ১, আকর্ষ। 

গ, বৃস্ত-রোহিণী (ছাগ্নলবটি ) ২ ৫, উত্ভিদের বৃত্ত । ঘ, পর্ণারোহী ( উলটচণ্ডাল ), 
৪, পর্ণের এগ্রভাগ | ও, কন্টক-ফ্লৌহিদী (বাঁগান-বিলাস ); ৩, কণ্টক। 

চ, অঙ্ুশে-রোহিনী (কাঠালিটাপা ); ৬, অন্ুশ-রোহিদী। 



১৬ জীববিজান-প্রবেশ ৩য় ভাগ 

৩। কুস্উক-োহিলী (লু1য0হ0-0110015615 ) 

এইপ্রকার রোহিণী, আশ্রয়ের দেকে অস্কুশের পরিবর্তে, কাটার সাহায্যে 

আটকাইয়া থাকে। কাটাগুলি বেশ শক্ত ও হৃচালো হওয়ায় আশ্রয়দাত। 

উদ্ভিদের দেছে বিদ্ধ হইয়া থাকে এবং ইহারই সহায়তায় উদ্ভিদ উপরে আরোহ* 

করিতে পারে ; যথ+_বাগান-বিলাস, বেতগাছ, পীতগোলাপ ইত্যার্দি। 

৪ ন্ভলী (966700-018701968 ) 8 

এক প্রকার আরো হী-পতার কাণ্ড ও শাখাগুলি কশ ও লম্বাকার হয়। এই 
কাণ্ড ও শাখার দ্বার! আরোহী-লতা! আশ্রয়দাতা উত্তিদ্কে জড়াইয়! উপরে 
আরোঞছণ করে । যখন এই কাণ্ড বা শাখা ঘড়ির কাটার মত আশ্রয়দাতা 

উদ্ভিদ্কে বাম দিক হুইতে দক্ষিণ দিকে আবর্তিত করে, তখন এই ধরনের 
বল্পীকে দক্ষিপাবর্ত (6:0:09) বল! হয়; বথা-_খাম-আলু, ভারালতা ইত্যাদি । 

আবার ধখন এই কাণ্ড বা শাখা ঘড়ির কাটার বিপরীত চলনপস্থা! অনুকরণ, 

করিয়া আশ্রয়কে দক্ষিণ দিক হইতে বাম দ্বিকে আবতিত করে, তখন এই ধরনের 
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»নং চিত্র 

ক, দক্ষিণাবর্ত-রোহিনী ( খাম-আনু ); খ, বামাবর্ত-রোহিগী ( অপরাজিত! )। 

বল্লীকে বামাবর্ত (51751900956) বলা, হয়; যথা--অপরাজিতা, তরুল তা, 

কুচলত। ইত্যাদি । 



উদ্ভিদের আরোহণ যন্ত্র ১৭ 

€ | বগাভিরলকশভ্ডা ( 1881565 ) 2 

এইপ্রকার উদ্ডিদ প্রকৃত বল্লীশ্রেণী। ইন্থাদের কাণ্ড লম্বাকার ও কাল 

হয়। ইহারা বহ্ছবর্ষজীবী এবং বৃহৎ বৃক্ষকে আশ্রর় করে। এইসকল 
উদ্ভিদের কাণ্ড ধীরে ধীরে উপরে আরোহণ করিতে করিতে আশ্রয়-বৃক্ষের 
অগ্রভাগ পর্ধস্ত পৌছাইয়া গিয়া আবার দ্বিতীয় আশ্রয়-বুক্ষকে জডাইয়! আরও 
উপরে স্র্-আলোকের জন্য আরোহণ করে; যথা__মাধবীলতা, কাঞ্চনলতা 

ইত্যাদি । 
৬। জ্সন্কশ্র-ক্োহিলী (5154181-0180,96 ৪) £ 
এইপ্রকার রোহিণীর দেহ হইতে একপ্রকার লম্বাকার কৃশ ও পত্রহীন 

অঙ্গ উৎপন্ন হয়। ইহ] অত্যন্ত সংবেদনশীল হওয়াতে যে-কোন আশ্রয়ের 
সংস্পর্শ পাইলেই তৎক্ষণাৎ উহ্াকে জডাইয়! উদ্ভিদকে আশ্রয়ের সাহায্যে উপরে 
উঠিতে সহায়তা করে । এই লম্বা, সরু, পত্রহীন অঙ্গকে আকর্ষ (67:51) বলা 

হুত্ব এবং দেখ! খ্রিয়াছে যে, উদ্ভিদের কাগু, পত্র, এমনকি পুম্পদ গুক (990075016) 

লকলও আকর্ষতে রূপান্তরিত বা পরিবতিত হয়; বথা-_কুমডা, লাউ, মটর, 
কৃমারিকা, বিশালাঙ্গুলী ইত্যার্দি। আকর্ষের উৎপত্তি অনুষায়ী বিবিধ প্রকারের 
আকর্ষের বিবরণ দেওয়া হইতেছে £ 

() পত্রাকর্ষ (1:98£ 72505] ) £ এইসকল রোহিণীর বা লতানো। 
উদ্ভিদের পাতার অগ্রভাগ সংবেদনশীল আকর্ষে বূপাস্তরিত হুমব এবং ইহা 

উদ্ভিদের আশ্রকে জডাইয়া উপরে আরোহণ করতে পারে; ষথা_ 

উলটচগ্াল ইত্যাদি। 

(1) বৃস্তাকর্ষ (266০16-661001] )3 এইসকল উত্ভিদের পাতার 

বৃস্তগুলি লম্বাকার, সুঙ্্র ও কোমল হয়। ইহা আকর্ষের মত আশ্রয়কে জড়াইয়া 
উপরে আরোহণ করে ; যথা _ছাগলবটি, ঈশ্বরমূল ইত্যাদি। ূ 

(81) উপপত্রীকর্ষ (569016  €615012])2 কতকগুপণি উদ্ভিদের 
উপপত্রগ্তলি আকর্ষে পন্রিণত হয় এবং উদ্ভিদ এই উপপত্রাকর্ষের সাহায্যে 

আশ্রয়দাতা উত্তিদ্কে জড়াইয়া ধরে এবং উপরে আরোহণ করিতে সক্ষম হয়; 

যথা-_কুষারিকা ইত্যাদি উদ্ভিদ । 

(%) পত্রকাকর্ষা (1.68£-০0ণাঠা ) 2 কতকগুলি উদ্ভিদের 

যৌিক-পত্রের অগ্রতাগের পত্রগুণিঞ্আকর্ষে পরিণত হয় এবং উত্তিদ এই 
পত্রেকাকর্ষের সাহায্যে আশ্রয়দাত1] উত্ভিদকে সুতার যত ঘুবিয়া খুনিয়া 



১ জীববিজ্ঞান-প্রবেশ--৩য় ভাগ 

বেডিয়া! আটকাইয়! ধরে এবং তদ্দারা! উপরে আরোহণ করিতে সক্ষম হয়; 

যথা--মটর উদ্ভিদ । 

(₹) পুর্ণপত্রাকর্ষ (ভ/ ০16 158£-66550:71) 2 জংলী মটর (:9655259) 
উদ্ভিদের সমগ্র পাতাটি একটি বড় আকধে ব্বপাস্তরিত হয় । ইহার উপপত্রগুলি 

পাতার কার্ধ করে এবং সেইজন্য উপপত্রগুলিকে পাতা! বলিয়! মনে হুয়। 

(%) শাখাকর্ষ (566123-6600101 ) 3 এইসকল উদ্ভিদের শাখাগুলি 

সকক আকবষে পরিণত হয় এবং সাধারণতঃ আক্ষিক-শাখাগুলিই এইবপ 

পর্রিবতিত হইয়া থাকে। ইহা অন্তান্ত আকর্ষের মত আশ্রয়কে জড়াইয়। 

উত্ভিদ্কে উপরে উঠিতে সাহাধ্য করে 7 যথা- কুমডা, লাউ, ঝুমকোলতা প্রভৃতি 
উদ্ভিদ ইহার উদাহরণ । 

পুষ্পবিহ্যাস 
(1106 [17£]01650610০6 ) 

যে-কোন গাছের ফুল জন্মাইবার পূর্বে উহ্থার শাখায় শাখায় পুষ্পমুকুল জন্মায়। 

এই পুষ্পমুকুল কখনও এক-শাখাবিশিষ্ট, আবার কখনও বা বহু-শাখাবিশিষ্ট হয়। 

আমের মুকুল তোমরা সকলে দেখিয়াছ, আবার কষ্ণচুডার মুকুলও দেখিয়াছ। 

এইরূপ এক-শাখাবিশিষ্ট বা বন্থ-শাখাবিশিষ্ট সমগ্র পুষ্পমুকুলকেই উদ্ভিদের 
পুষ্পৰি বন্যা (21925021509 ) বলা হয়। পুষ্পবিস্ঠাস কাক্ষিকমুকূল এবং 

শীর্ষমুক্ল উভয়ের ক্রমবিকাশের ফল। যখন পুম্পমুকূলে একটিমাত্র শাখাবিশ্ি্ট 

ফুল জন্মায়, তখন এই শাখাটিকে পুষ্পবিস্তাসের পুষ্পদণ্ড (7225%016 ) বলা 

হয়। আবার যখন পুষ্পমুকূলে ব! মঞ্জরীতে অনেক শাখাবিশিষ্ট ফুল জন্মায়, 

তখন প্রতিটি ফুলের শাখাকে পুম্পবৃন্তিকা (76276591) বলে। যে-সকল 

ফুলের পুষ্পবৃস্তিকা থাকে, তাহাদের সবৃত্তক (/681561126 ) ফুল বল] হয়। 

সেইরূপ যে-সকল ' ফুলে পুম্পবৃস্তিকা থাকে না, অর্থাৎ যে-সকল ফুল প্রত্যক্ষভাবে 
পু্পদণ্ড হইতে জন্মায়, তাহাদের অবৃস্তক (5255£16) ফুল বলে। পুম্পদণ্ড 
বা পুষ্পবৃস্তিকার স্থল অগ্রভাগকে পুম্পাক্ষ বা পুষ্পাধার (%21277785 ৩৪ 
£2091£2016 ) বল হয়। পুষ্পাধারের উপর ফুলের বিভিন্ন অংশ সঙ্গত 
খাকে। ফুলের নিয়ে বা যুলে সবুজ পাতার মত মঞ্জরীপত্র (67205) 
খাঁকিতে দেখা যায়। নিয়ে বিবিধ প্রকারের 'মঞ্জরীপতের বিবরণ দেওয়া 
হুইল : 



পুষ্পবিস্তাস ১৯, 

সগঞলীস্ভ্ঞ 

(8315069 ) 

ফুলের কুঁড়ি সাধারণতঃ পাতার কুঁড়ির মত শাখার শীর্ষে বা পাতার কক্ষে 
জন্মায় । কিন্তু পুষ্প'বন্তাসের কুঁড়িগুলি বিশেষ ধরনের ছোট ছোট পাতার 

কক্ষ হইতে জন্মায় এবং এইব্প বিশেষ ধরনের পাতাগুলিকে মপ্জরীপক্র 
(82০5) বলা হুয়। যে-সকল ফুলে মঞ্জরীপত্র থাকে, তাহাদের মপ্তারীপত্র- 
যুত্ত (/50025 ) পুষ্প বলা হইয়া থাকে । সেইরূপ যে-সকল ফুলে মঞ্জরীপত্র 
থাকে না, তাহাদের মঞ্জরীপত্রহীন (6৮2০0) পুষ্প বলা হয়। 

নানাবিধ মঞ্জনীপত্রের মধ্যে কয়েকটি সাধারণ মগ্জরীপত্রের বিবরণ নিয়ে ধেওয়। 

হইতেছে £ 

১। পাত্রাক্কৃতি (17686) 2 যখন মঞ্জরীপত্রগুলি সবুজ পাতার মৃত হয়, 
এবং পাতার যাবতীয় কার্ধ সম্পাঙ্ছন করে, তখন এইরূপ মঞ্জরীপত্রগুলিকে 
পঞআ্জাকৃতি মঞ্জবীপতজ্র বলা হয়) যথা-মুক্তাঝুরি, বাসক, সাদ] সরহুবে প্রভৃতি 

উত্ভিদের মঞ্জনীপন্জের কথ। উদাহুরণ-স্বরূপ বল। যাইতে পারে। 

২। দলাকৃতি (256৪191 ) ? যখন পুম্পবিস্তালের মঞ্জরীপত্রগুলি ফুলের 

পাপড়ির মত উজ্্ব্স রঙের হয় এবং ফুলের পাপড়ি বলিয়া ভ্রম হয়ঃ তখন 

এইক্ধণ মঞ্জনীপত্রকে দলাকতি অঞ্জরীপত্র নামে অভিহিত করা হয়| বাগান- 

বিলাস ও লালপাতার পুষ্পবিন্তাস ইহার উদ্বাহরণ। 

৩। স্পেদ (50867) 5 যখন মণ্ররীপত্রটি বেশ বড় হয় এবং সমগ্র 

পুষ্পবিস্তাসকে সম্পূর্ণভাবে বা আংশিকভাবে পরিবেষ্টন করিয়া]! থাকে, তখন 
এইরূপ মণ্রীপত্রকে 'স্পেদ' বল! হয়। 'স্পেদ' সাধারণতঃ সবুজ ব। লাল রঙের 

হুম) ষথা-_কচু, কলা, তাল ইত্যাদি উদ্ভিদের পুষ্পবিস্তাল । 

৪। বশ্নাকার (01506) 2 এইবপ মঞ্ডরীপব্রগুলি শুষ্ক, শিরাবি শিষ্ট 
ছোট কাগজের মত হয়। ধান, ভূট্রা, গম প্রভৃতি উত্ভিদের পুষস্পবিস্তাসে বর্ধাকার 

মঞ্জরীপত্র থাকে । 

«| পত্রীবরণী € [0ড010012 )5 এইরপ মঞ্জরীপত্রগুলি ফুল বা পুষ্প- 

বিস্তাসের নিয়দেশে একত্রিত হইয়া থাকে। সাধারণতঃ পত্রাবরণী মঞ্জরীপত্র 

দেখিতে পাতাত্র মত সবুজ হুয়। ন্্ষমুখী, গাদা, ভালিয়া প্রভৃতি ফুলগাছেত্র 

পুষ্পবিন্তাসের নিম্ধে এইপ্রকার মঞজরীপত্রের সমাবেশ ৃষ্ট হয়। 



২০ জীববিজ্ঞান-প্রবেশ---৩য় ভাগ 

৬। উপবৃতি (579108152) কতকগুলি সরু সরু পবৃজ রঙের অগ্ররী- 
পত্র পুম্পবিস্তাসের বা ফলের বৃতির নিয়দেশে চক্রাকারে বেষ্টন করিয়! থাকিতে 
দেখা যায়। এইরূপ মঞ্রীপত্তকে উপবৃতি বল। হয়; যখ"-_জব] ফুল। 

৭। শক্কাকার (9০815) যখন একটি পুষ্পবিস্তাসের ছোট ছোট 

পুষ্পিকাঁর (77০6) মূলে জাশের মত সাদা মঞ্জরীপত্র থাকে, তখন এইরূপ 

মণ্জরীপত্রকে শন্কাকার মঞ্জরীপত্র বলা হয়। হুর্ধমুখী, গাদ। প্রভৃতি পুম্পবিস্তাসের 
পুম্পিকার এইন্ধপ মঞ্জরী পত্র দেখা যায়। 

*০০পল্রিশ্ঠাসেল শ্রস্ান্ তল 

€ 22109 0£ 115110165061)06 ) 

পুষ্পবিন্ভাস প্রধানতঃ তিন প্রকারের হয়। নিয়ে বিবিধ প্রকারের পুষ্প 

বিশ্তাসের বিবরণ দেওয়া! হইতেছে £ 

(ক) জন্দিজভ্ভ (10051619405 01: 2২৪8০609095 ) £ 

এইকপ পুষ্পবিস্তীসের মঞ্চরীদণ্ডটি অনিরিষ্টভাবে বৃদ্ধি পায় এবং ফুলগুলি 
অগ্রোন্ুখভাবে (2০০- 

এ | রে ্ 7621 029 ) বিকশিত হয়, 

1 ২ অর্থাৎ মঞ্জরীদণ্ডের তলদেশে 
র্ 

ূ ৫স্টি ফুলটি বা অগ্তরীদণ্ডের ঠিক 
91৩৯ প্রথম ফুলটি সবচেয়ে আগে 

| বিকশিত হয় এবং শেষ 
৫ 

711 ২. ফুলটি বা মঞ্জরীদণ্ডের ঠিক 
শীর্বাগ্রের ফুলটি সবচেছে 

শেষে বিকশিত হয়। যখন 

পুষ্পবিস্তাসটি বৃত্তাকার হুয়, 

তখন মগ্তরীদণ্ড হইতে 

সর্বাপেক্ষা দূরের ফুলটি আগে 

ন প্রশ্চুটিত হুয় এবং ধীরে ধীরে 

১*নং চিজ পর পর ফুলগুলি ফুটিতে 
উদ্ভিদের অনিয়ত পুম্পবিষ্ঠাস । 

ক, রেখাচিত্রের গ্বারা আনিয়ত রেসমী বিশ্যাস। ফুটিতে মঞ্জরীদণ্ডের শীর্বস্থ 

খ, অতসী ফুলের অনিযত বিস্তাস। শীর্ষের নিকটতম ুলটি শেষে 

বিকশিত হয়। এইবপ ফুলের বিকাশ প্রালীকে অভিকেত্র (65777690) 



পুষ্পবিস্তাস ২১ 

'ভাঁবে বিকাশ বল হয়। বন্ুপ্রকারের পুষ্পবিন্তাস জনিয়ত পুষ্পবিস্তাসের ধারা 
অনুসরণ করে। নিয়ে বিবিধ প্রকারের অনিয়ত পুষ্পবিষ্তাসের বিবরণ দেওয়া 
কুইতেছে £ 

১। সবৃস্তক পুম্পবিশিষ্ট অনিক্সত পুষ্পবিন্যাস £ 
সবৃস্তক পুষ্পবিশিষ্ট অনিয়ত পুষ্পবিস্তাস নানা প্রকারের হুয়। নিয়ে উহাদের 

বিবরণ দেওয়া হইতেছে: (১) রেসীম (1২205%6): এইপ্রকার পুষ্প- 
বিশ্তাসকে আদর্শ অনিয়ত পুষ্পবিস্তাস বলা হয়। পুষ্পবিষ্তাসের মঞ্জরীদগুটি বেশ 
লম্বা! হুয় এবং পুষ্পবৃস্তিকার মুলে সরল মঞ্জরীপত্র থাকে । সাধারণতঃ সরিষা, 
অতসী, মূলা প্রভৃতি উত্ভিদে এইরূপ পুম্পবিস্তাস দেখা যায়। সরল রেসীম 
ব্যতীত অনেক উত্ভিদে যৌগিক রেসীম পুষ্পবিস্যাস দেখা যায়। এইরূপ পুষ্প- 
বিস্তাসের মঞ্জন্বীদণ্ড 
শাখাবিশিষ্ট হয় এবং 

প্রতিটি শাখায় সরল 

রেসীমের মত সবৃস্তক 
পুগ্প জন্সায়। প্রতিটি 
পুষ্পবৃস্তিকার মূলে মঞ্জরী- 

পত্র থাকে । আম, নিম, 
মেছগিনি প্রভৃতি গাছে 

প্রইরূপ যৌগিক রেসীম 
পুষ্পবিন্তাল দেখ! যায়। 

যৌগিক রেসীম পুষ্প- 
বিস্তাসকে প্যানিকৃল্ 
(2৪9110০165) বলে! 

আমের মুকুল বা নিমের 

মুকুল তোমরা সহজেই 
1 করিতে পার। »._ ৯১নং চিত 

রা নী উত্তিদ্বের অনিয়ত পুষ্পবিস্তাস ৷ রেখ চিত্রের বারা 
ইহা যৌগিক পুষ্পবিষ্তাস যৌগিক অনিক্নত (09200095750. 25087000988) 

হওয়ায় প্রতিটি পুষ্পবৃস্তের বিস্তাস দেখানো হইতেছে । 

মুলে ক্ষুতর ত্র মগ্ররীপত্র থাকে । পুশ্পব্ডস্তর যূলে মঞ্জরীপত্রের স্থিতি অনিয়ত 

পুষ্পবিষ্তাসের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য । 
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*২। আমভূমি বা কোরিষ্ব (0০:5০) 3 ইহাও রেসীমের মত 
কিন্ত এক্ষেত্রে প্রধান মগ্জরীদণ্ডটি খুব বেশী বড হয় না এবং মঞ্জরীদণ্ডের নিয়ের 
ফুলগুলির বৃস্তদকল এমনভাবে বৃদ্ধি পার, যাহাতে পুষ্পবিস্ঠাসের সকল ফুল প্রায় 
একই সমতলে সম্ভিত থাকে । প্রথম ফুলের বৃস্তটি অপেক্ষাকৃত বড ভয়। 
দ্বিতীয় ফুলের বৃশ্তটি অপেক্ষাকৃত সামান্য ছোট হয় এবং এইভাবে সমস্ত ফুলগুলি 
একই লাইনে আসিয়া অবস্থান করে। কালকাসিন্দা, আইবেরিস ([975) 
সৃতি উত্তিদে এইরূপ পুষ্পবিন্তাস দেখা যায়। 

// 

উদ্ভিদের অনিয়্ত পুষ্পসিন্ভাস | রেধাচিত্রেব দ্বাবা কোবিষ্ব মগ্ররী দেখানো হইতেছে। 

৩। ছত্রাক্কৃতি (020৮1 )5 এইপ্রকার পুষ্পবিন্তাসের মঞ্জরীদণ্ডের 
শীর্ষবিন্দু হইতে সমান র্ধ্যের 
বৃস্তঘুক্ত ফুল অর্ধবৃত্তাকারে সজ্জিত 

থা(কতে ধেখ! ধায় । পুষ্পবিষ্তাসের 

মঞ্জরীদগ্ডটি খুবই ছোট হুয়। 

সবৃস্তক পুষ্পগুলি মঞ্জরীদণ্ডের উপর 

এমনভাবে সাজানে! থাকে যে, 

* দেখিলে খোল! ছাতার মত মনে 
১৩নং চিত্র হয়। থানকুনি, ধনে, গাজর উদ্ভিদের অনিয়ত পুষ্পবিস্ভাস। রেখাচিত্রের 

ধার! ছত্রাকৃতি (291) মঞ্জরী দেখানে। প্রস্তুতি উত্তিদে এইরূপ পুষ্পবিষ্ঠাস 

হইতেছে । । দেখা ষায়। 

 সমভুমি বা কোরিম্ব পাঠান্ুচীর বহির্ভূত অশ। 
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ধনে, পিয়াজ প্রভৃতি উত্ভিদের পুষ্পবিস্তাসের মণ্ডকনীদণ্ডটি শাখাবিশিষ্ট হয়; 
তখন এইবপ পুম্পবিন্তাসকে যৌগিক ছত্রাকৃতি পুষ্পবিস্তাস বল! হয়। 

অবৃস্তক পুজ্পবিশিষ্ট অনিয়ত পুম্পবিস্যান ঃ ইহা বহু প্রকারের হয়; 
যথা_ 

৪। স্পাইক বা মপ্তারী (5986) £ এইপ্রকার পুষ্পবিস্তাসে মঞ্জরী- 
দণ্ডটি বেশ লম্বা হয়। কিন্তু ফুলগুলি অবৃন্তক হয়। প্রতিটি ফুলের নিচে মগ্তরীপত্র 

থাকে । আপাং, রজনীগন্ধা, নটে-শাক ইত্যাদি উদ্ভিদদে এইরূপ পু্পবিন্তাস 
দেখা যায়। একটি রজনীগন্ধার পুম্পবিস্তাল (যাহা! বাজারে সহজেই পাওয়া 

১৪নং চিত্র 

উত্তিদদের অনিয়ত পুষ্পবিস্তাস। 

ক, শ্পাইকের রেখাচিত্র ; খ, রজনীগন্ধার স্পাইক । 

যায়) ফুলদানিতে জল দিয়া রাখিয়া! পর্যবেক্ষণ করিলে দেখা যাইবে যে, উহ্থার 

গোড়ার ফুলগুলি আগে ফুটিয়] ঝরিয়া1 পড়িবে এবং শেষে মণ্জরীদণ্ডের শীরধাগ্রের 

ফুল ফুটিবে। পুম্পবিস্তাসের সমস্ত ফুঙ্গ ফুটিতে প্রায় চারদিন লাগে। এইপ্রকার 

জী. বি. (৩য়)--৩ 
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নিয় হইতে উতধ্বদিকে ক্রমান্থয়ে প্রন্ফুটন প্রণানীই অনিয়ত পুষ্পবিস্তাসের 
প্রধান বৈশিষ্ট্য । 

৫ চসমাকুতি ৰা স্প্যাডিকৃস্ 
(558015)5১ ইহা স্পাইকের 
পরিবতিত রূপ। এইপ্রকার পুষ্প- 
বিস্তাসের মঞ্জরীদণ্ডটি অপেক্ষাকৃত লম্বা, 

স্থল ও শাসালে] হয়। ইনার অগ্রভাগ 

বেশ সকু, রডীন ও পুষ্পহীন হয়। 
মঞ্জরীদণ্ডের নিচের অংশের উপরিভাগে 

পুং-পুজ্পা (72212110057 ) জন্মায় 

এবং উহার নিচের অংশের নিয়ভাগে 

স্্রী-পুষ্প (19175216 101067 ) 

জন্মাইতে দেখ যায়। সমস্ত অগ্ররী- 

দণ্ডটি নৌকার মত একটি বিশেষ 

ধরনের মঞ্জরীপত্র বেষ্টন করিয়া! থাকে । 

এইবপ অঞ্জরীপত্রকে “স্পেদ' বল হুয়। 

স্প্যাডিক্স্ পুম্পবিস্তাস কেবলমাত্র 

একবীজপত্রী উত্ভিদে দেখা যায়; 

যেমন-_কচু, কলা ইত্যাদি। 
৬। অনুমগ্ডরী ৰা স্পীইক- 

জেট, (51056166€) £ ইহা খুবই 

ছোট পুম্পবিস্ভাস। অন্্মগ্ররী, মঞ্জরী 

পুত্পবিন্তাসের পরিবতিত রূপ। মঞ্জরী- 

গ্াঞ্খ 
১৪৪ 

»ক্৪স্$ 

সং 
ডিতাএারেনিদে 
২6711 

৩ 

৬ ১০৮ 

৮1 ২ ৬৩ 

রি সী দণ্ডে এক ব1 একাধিক অবৃস্তক পুষ্প 
উদ্ভিদের অনিক্নত পুষ্পবিশ্যাস। 

ক, চসমাবৃত কচুমগ্ররী £ খ, চসমাহীন থাকিতে পারে। প্রতিটি ফুলের নিচে 

কচুমপ্তারী ; ১+ চসমা (৪০885০) কয়েকটি বিশেষ ধরনের মঞ্জরীপ্র 

অডিও ইনি থাকে। ইহাদের বর্মপঞ্জ (4175 ) 

বলা হুয়। পুষ্পবিস্তাসের নিয়স্থ প্রথম দুইটি মঞ্জযীপত্রে কোনও ফুল জন্মায় না 

বলিয়! উহাদের অপুম্পক বর্মপক্ত্র (67) 41৮76 ) বলা হয়। তৃতীয় 

বর্পত্রের কক্ষে একটি পুম্পবৃত্তিকা (0641661) জন্মায় । এই পুম্পবৃস্তিকার শীধে শীর্ষে 



পুষ্পবিস্তাস হর 

পুষ্প জন্মায় এবং লেইজন্ত তৃতীয় বর্মপত্রকে পুষ্পক বর্মপত্র (71০9- 
£%6 £15756 ) বলা হয় । পুষ্পবৃন্তিকায় একটি পাতার মত শিরাবিশিই্ মণ্ররীপঞ্ 

জন্মায়। উহাকে শিরাবর্ম (24122 ) বলা হয়। শিরাবর্মের সামান্ত উপকে 

১৬নং চিত্র 

উদ্ভিদের অনিয়ত পুষ্পবিস্াস। ঘাসের অনুমঞ্জরী ব! "্পাইকলেট দেখানে। হইভেছে )' 
১, শকদদল (1০0195198) ; ২, শিরাবন্ (2819৯); ৩, সপুষ্পক বর্মপত্র 
+(80জ911708 £10:)9) ; ৪ ৫, অপুষ্পক বর্মপত্র (67005 €15706) । 

পুষ্পবৃস্তিকার ছুই পাশ হইতে একজোড়া আশের মত পাতা দেখা যায় ) 
এইগুলিকে শহ্কদজ্স (1.09£0%165 ) বলে। শক্দলের উপরেই ফুলের অংশ 

সজ্জিত থাকে। ধান, গম, ভুট্র। প্রভৃতি উদ্ভিদে এইরূপ পুষ্পবিস্তান দেখ? 
ষায়। 

+। শিরমপ্জরী বা ক্যাপিটিউলম (085851520) 2 এইপ্রকাত্ম 
পুষ্পবিস্যাসের মঞ্জরীদণ্ডের অগ্রভাগ স্থুল হয়। মঞ্জরীদণ্ডের পুষ্পাক্ষটি গোলাকাবে 
পর্সিণত হয় এবং উহার উপরিভাগ উত্তল। *পুষ্পাক্ষের উপর প্রচুর ছোট ছোট 
ফুল সজ্দিত থাকে। পুণ্পাক্ষেত্র তলদেশে পাতার মত মঞ্জরীপত্রগুলি চক্রাকারে 
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বেষ্টন করিয়া থাকে। এইব্প মগ্রীপত্রগুলিকে পত্রীবরণী (11/01406 ) 
বঙ্গ হুম্ন। সমগ্র পুষ্পবিষ্তাসকে একটি ফুল বলিক্না ভ্রম হুয়। চলিতকথা 
“গাদাফুল ফুল নহে” ইহা সত্য। পুমষ্পবিস্তাসের ফুলগুলিকে পুম্পিকা 

১৭নং চিত্র 

উদ্ভিদের পুপ্পবিস্তাস ৷ সুর্মুধীর ক্যাপিটিউলম (0৯০1 ঢ1910) বিহ্যাসের লম্বচ্ছেছ। 

১, মধ্যপুপ্পিকী (8150 £19:68); ২, প্রাস্তপুপ্পিক (জ্ডে 09295)। 

৩, পত্রাবরণী (£3৩1০79) ; ৪, পুপ্পাক্ষ (293০2065019) । 

(1707%%9 ) বলে। পুষ্পবিস্তাসের পরিধি বেষ্টন করিয়া! অপেক্ষাকৃত বড় 

পুক্পিকাগুলিকে প্রীন্তপুম্পিক। (২2)/710765 ) বঙ্গা হয়। পুষ্পবিস্ভাসের 
কেন্দ্রের চারিপাশে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র পুষ্পকাগুলিকে মধ্যপুম্পিকা (70০ 
7107265 ) বল! হয়। এইরূণ পুষ্পবন্যাস স্্ষমূখী, গা", ডালিয়। প্রভৃতি 

ফুলগাছে দেখা ষয়। কোন কোন উদ্ভিদে ছুইপ্রক্কার পুষ্পকার বদলে একই 

প্রকার পুষ্পিকা জয়া; যথা কৃকৃপিমা ও শিষালতোত্র| ইত্যাদি । 

(খ) ন্সিজ্ঞন্ভ স্প্যাম € 0০5705996 106 0127061805 ) 2 

নিয়ত পুস্পবিন্তান মঞ্জু টদপ্ডের বুদ্ধি শিিষ্ঠ এবং ইহার অগ্রাংশে ফুল ফুটিয়া 
উহ্বার বৃদ্ধি স্থগিত করে। সেইজন্য এইরূপ পুষ্পবিস্তাসকে নিম্বত পুম্পবিহ্যাস 
(02770952 01 1091277112 21269755027706 ) বলে । মঞ্ররীদণ্ডের শীর্ষাগ্রে ফুলের 

ভিতর কিছু নিচে মঞগ্ডরীদণ্ডের ছুই বিপশীত দিক হইতে দা একদিক হইতে 
পু্পবৃস্তি ্া জন্মার ৷ পুষপবৃস্তিকা গুলিও পর্ধায়ক্রমে শীর্ষে এক একটি ফুল ধারণ 
করিয়া উহার বৃদ্ধি স্থগিত করে। পুষ্পবৃস্থি গার ছুটির নিচে আবার উহার ছুই 
দিকে ছুইটি সবৃপ্তক ফু জ্যা।র়। এইভাবে টদর্ঘেযে পুম্পবিস্তাঁপটি প্রসাঞ্িত হয়। 

নিত পুষ্পবিস্তাসের মঞ্জদীদণ্ডের শীধক ফুলটি প্রথম ফুল এবং প্রথম ফুল হইতে 
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সবচেয়ে দূরের ফুলটি সর্বশেষ ফুল। এইবপ প্রণালীতে ফুলের বৃদ্ধিকে 
নিক্রমুখী ( 82521 ) বলা হয়। প্রথম ফুলটি সবচেয়ে আগে প্রস্ফুটিত হয় 

এবং সর্বশেষ ফুলটি সর্বশেষে প্রস্ফুটিত হয়। 

স্থতরাং নিয়ত পুম্পবিস্তাদের ফুলগুলি কেন্দ্র হইতে ধীরে ধীরে পরিধির দিকে 

১৮নং চিত্র 

উদ্ভিদের নিয়ত পুম্পবিস্তাস। 

ক. জবাফুলের নিয়ত বিন্যাস (8০111% , ড্র ০3০৪০) ; 

থ, যুইফুলের ঘিপার্বীয় শিয়শবিগ্তাস; গ. হাতীশুড়ের একপাঙ্বীয় নিয়তবিস্তাস। 

প্ন্ষুটিত হয়। এইরূপ ফুলের বিকাশ-বৈশিষ্ট্যকে অপকেন্দ্রভাবে বিকাশ 
€ ০67/722£21 0729 ) বলা হয়। 

নিয়ত পুষ্পবিষ্ঠাস তিন প্রকারের ; যথা_(১) একপাশ্বীয্ি (0%£০7০%5 
0: 11000775257 )3 (২) দ্বিপার্শয় (92727085010 10207255576 ) 

ও (৩) বছপাশ্বায় (11515721985 0: 20100725777 )। ইহার মধ্যে 
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খিপাঙ্ীর নিয়ত পুষ্পবিস্তাসের (72085 ১ ৮৮ তেও) 7271676০6০0 

৫১:০90০০ ) বিবরণ নিয়ে দেওয়1 হুইল £ 

ঘিপার্থাীর নিয়ত পুষ্পবিষ্তাসেয় মণ্ডরীদণ্ডের আগার একটি ফুল ফুটিবার পর 
ইহার সামান্ত নিচে ছুইটি বিপরীত কক্ষে পুষ্পবৃস্তিকাসহ ফুল জন্মায়; আবার 

পুষ্পবৃস্তিকার সামান্ত নিচে দ্বিতীয় পুষ্পবৃস্তিকাপহ ফুল জন্মায়। এইভাবে ছুই 

দিকে পুষ্পবিস্তাসের শাখা-প্রশাখা প্রদারিত হুয়। শেফালিকা, যুই, রঙ্গন 
ও ঘেটু প্রভৃতি উত্ভিদে এইরূপ পুণ্পবিস্তাস দেখা যায়। জবা গাছের পুষ্পবিস্তাস 
নিয়ত পুণ্পবিস্তাসের অস্তর্দুক্ত। কক্ষ হইতে মঞ্জরীদপ্ডের একটিমাত্র ফুল প্রস্ফুটিত 

হুয়। এইরূপ পুষ্পবিষ্তাপকে একক নিষ্বত পুজ্পবিত্যাস (5০1727 ০7705 
217010765051709 ) বল] হয়। 

(গ) ব্বিশ্ণি আক্রভিল্র স্ুস্পন্রিহ্গাস (96051 1010005 ০0£ 

8101£65061002 ) 2 

এমন কতকগুলি উদ্ভিদের পুষ্পবিস্তান দেখা যায়, ষাহাকে নিয়মিত বা নিয়ত 
পুপ্পবিন্তাস গোষ্ীতুক্ত করা যায় না। নিয়ে এইরূপ দুইটি বিশিষ্ট আরুতির 

পুষ্পবিক্টাসের বিবরণী দেওয়া হইতেছে £ 

টি ১৯নং চিত্র 
উদ্ভিদের বিশিষ্ট আকুতির পুষ্পবিন্যাস। 

ডুমুরের হাইপানখোভিরম (50806208152) বিন্যাস । ক, একটি সম্পূর্ণ ডুমুর | 
খ, ডুমুরের লম্বচ্ছেদ; ১, পুংপুষ্প; ২, স্ত্ী-পুষ্প। 

১। হাইপানখধোডিষ্বম বা উদুম্বর ( চ75181561,0010100) £ এই-' 

প্রকার পুষ্পবিস্ত।সের মঞ্জরীদণ্ড পুষ্পাক্ষট পুজ্পধারে (71965942016 ) পর্রিণত 

হুয়। অর্থাৎ পুষ্পাক্ষটির বেড় উচ্চাঞ্চারে একটি গোলাকার পেরালার মত হুয়। 
পের়ালার মত মৃখটি বন্ধ ছইয়! যায়, কেবলমাত্র একটি লুস্থ্ম ছিত্র মুখের শীর্ষে 
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বিদ্যমান থাকে। বাহির হইতে পুষ্পবিস্তানটিকে ফলের মত দেখার। পেয়ালার 
গহ্বরের গাত্তে অসংখ্য এক লিঙ্গ-বিশিষ্ট (8%8565%21) ফুল জন্মায় । ফুলগুলি 

(বৃস্তহীন। স্ত্রী-ফুলগুলির গহুবরের নিচের দিকে এবং পুং-ফুলগুলি গহবরের উপরের 
[দিকে বিস্তমান। স্ুক্্স ছিন্রটি আবার কতকগুলি ছোট ছোট শহ্ষপত্রের হার! 
আবৃত থাকে । ডুমুর, বট, অশ্বখ প্রভৃতি গাছে এইরূপ পুষ্পবিস্তাস দেখা 
যায়। 

২। ভারটিসিলাসটার (৬৮৪:০৭11886৮) £ এই পুষ্পবিস্তাসটি 

প্রকৃতপক্ষে দ্বিপার্শ্ঁয় নিয়ত পুষ্পবিন্তাসের পরিবতিত বূপ। মণ্ডরীদপ্ডের অভিমুখ 
পত্রযুগলের কক্ষে এবং পর্বের চারিপাশে অসংখ্য ফুল বেষ্টন করিয়া থাকে। 
ফুলগুলি বৃন্তহীন কিং! বৃস্ত থাকিলেও উহ! খুবই ক্ষুদ্র। প্রকৃতপক্ষে ব্বিপার্থীয় 
নিয়ত পুষ্পবিন্তাসের উভয় পার্খের সমগ্র ফুলগুলি কক্ষে একত্রিত হইয়া উত্ভিদে 
এইবপ পুষ্পবিস্তাসের স্থ্টি করে। রক্ত্রোণ, শ্বেতদ্রোণ ও তুলসী প্রভৃতি 
উদ্ভিদের এইব্প পুষ্পবিন্তাস দেখা যায়। 

২*নং চিত্র 

উদ্ভিদের বিশিষ্ট আকৃতির পুস্পবিস্যাস। 

রক্তছ্রোণের ভারটিসিলাসটার (ড6:$10111%366£) বিন্যাস দেখানে। হইতেছে। 

*৩। ত্যায়াধিয়ম (05586051010) ৪ স্ায়াঘিয়ম নামে আরও একপ্রকার 

বিশিষ্ট আরুতিএ পুম্পবিস্তাস দেখা যায়। ইহা! লাল পাতা, কাগজ ফুল ও মনস৷! 

গোত্রীয় উদ্ভিদের পুষ্পবিন্তাস। এইক্প পুষ্পবিস্তাসের পুষ্পাক্ষটি পেয়ালার মত এবং 

ইহার মধ্যস্থলে গর্ভপত্রটি থাকে । গর্ভপত্রের চারিপাশে পুংকেশরগুলি ঘিরিয়া 

* স্তায়াধিযম পাঠ্যহচীর বহিভূতি অংশ। 
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থাকে । ইহাদের মাঝে মাঝে আঠালো গ্রস্থিও দেখা যায়। গর্ডপত্রের গর্ভমুণ্ড 
ব্যতীত ফুলের সমস্ত অঙ্গুলি পুষ্পাঙ্ষের ারা আবৃত থাকে । হ্ৃতরাং পুষ্প- 

বিস্তা/সটিকে বাহির হইতে বুঝ! যায় না। কিন্তু পুষ্পবিস্তাসটি লগ্ঘালদ্িভাবে 

কাটিলে উহার ভিতরকার অলগুলি পরিষ্কার দেখা যায়। সাধারণতঃ দমগ্র 
পুষ্পবিস্তাসটি দেখিতে গাঢ় লাল রঙের হয়। ূ 

নিয়ে বিবিধ পুষ্পবিস্তাসের একটি সাধারণ ছক দেওয়া হুইল £ 

পুস্পবিস্তাস 

(0 01580810706) 

1] 1 ছা 
অনিয়ত নিয়ত বিশিষ্ট 

(80675 096) (0507089) (817090151)। 

রা ৭ দ্র 
ূ একপার্খার দ্বিপার্থায় বন্ুপার্রয় 

(0101087058) (970%7058) (04016105:008) 

| িপলসি এ র 
সরল যৌগিক 

(91777019) (00210100577) 

] | | 
প্যানিক্ল্ হাইপানখোডিয়ম ভারটিসিলাসটার স্ঠাক্াধিয়ম 
(5901019) (17508%7 60০010009) (৮7৮01118569): (055৮150) 

ডুমুর রক্তদ্রোণ লাল পাতা 

| 00001 
সবৃস্তক অবৃস্তক 
154 ৮৪) টা ) 

| [ | 1 

রেসীম কোরীন্ব ছত্রাকৃতি ম্পাইক ক্যাপিটিটলম 
(80506176) (00:50) (00091) (80186) (05018010209) 

অতসী কালকাসিন্দা ধনে রী সূর্যমুখী 

ম্পাইকলেট্ 
(80186196) 

ধান 
$ 

চসমাকৃতি 
| (59৯015) 

কচু 
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অনুশীলনী 
১। উত্ভিদের সমসসস্থা ও সমবৃত্তিত বিষয়ে উদ্বাহরণসহ যাহা জান লিখ। [7980719. 

৮5৪ 10109001059001 01 10109010985 200 &08%1085 ০0£ 1015%069 দা 8151691019 

ও3012010168, ] 

২। উত্ভিদের আরোহণ অঙ্গের কার্ধকারিতা বর্ণন। কর। গাছের কোন্ কোন্ অঙ্গ আরোহণ 

অঙ্গে রূপান্তরিত হয়? [708392109 609 106061070 ০01 8108 01170101706 078208 ০£ 015065, 

ঘ1)9৮ 575 606 05৮8 9৪০] 07031890101 01100708706 001000889 ? ] 

৩। উদ্ভিদ কি-ভাবে নিজদেহ রক্ষা করে? শাখ| কন্টক ও পত্র-কণ্টকের মধ্যে প্রভেদ কি, 

তাহ। উদাহরণসহ বুঝাইয়া দাও। [০ %17915706 09662068163 10205 2 10001910655 

01767977088 10:990106 12 & 610.0210 00 2 8101109 160 90.1621019 35810010195, ] 

৪। মঞ্জরীপত্র কাহাকে বলে? বিভিন্ন প্রকারের মঞ্জপীপত্র অন্কন করিয়া বর্ণনা! কর। 

[ 1080109 075068- 00151 ₹801০00৪ 650৪ ০ 01550687101) 801550019 93552079168 2170 

৪:02). ] 

«| পুষ্পবিন্যাাস কাহাকে বলে? বিভিন্ন প্রকারের মনিয়ত পুষ্পবিস্যাসের চিত্র অন্কন করিয়! 

দেশীয় উদাহরণপহ বর্ণনা কর। [ ভাট 13 171002:880981009? [08907:106 588০0৪65098. 

০1790670096 11)00189087)09 দন) 17007910 83581070109 8120. 9708601068, ] 

৬। নিম্নলিখিত বিষয়ে যাহ জান লিখ [ 169 %/108৮ ০5 [000 0 ] 2-- 

(?) ক্যাপিটিউলম (0১162129) ; ()) ভারটিসিলাসটার (ড 67610111%5592) ; 

(111) হাইপানথোডিয়ম (লু 08:0007091007) ; (1৮) গ্রশ্থিরোম (918000180105179) 2 

(ছ) অনুকূতি (8৫101:)) 7 (ড) পিগীলিকাশ্ররী বা সহকৃতি (0157509992111), 



ভিতীয় পরিচ্ছেদ 

যৃ 
(71705 21951 ) 

উদ্ভিদের জনন-প্রক্রিয়! কার্যকরী করিবার জন্ত বিটপের আকুতি অদ্ভুতভাবে 

পরিবত্তিত হয়। বিপটের এই পরিবতিত বূপকেই ফুল বলে। নিয়ে একটি 
আদর্শ ফুলের বিভিন্ন অংশ বর্ণনা করা হইতেছে £ 

ভআদ্কর্ণ হুল নিভিনল জস্ণ (78:68 0 ৪. 1579108] 

1076] ) 2-- 

সাধারণতঃ একটি আদর্শ ফুলে চারিটি অংশ ব।স্তবক ( ড্চ১01]) থাকে। 

স্তবকগুলি পুষ্পাক্ষের উপর সপিলভাবে বা আবর্তভাবে সজ্জিত থাকে । নিয়ে 
' স্তবকগুলির বিবরণী দেওয়া হইতেছে £ 

১। বৃতি (0815) £ ফুলের সবচেয়ে বাহিরের স্তবক ও প্রথম স্ভবককে 

বৃত্তি বলা হয়। ইহা দেখিতে পাতার মত সবুজ এবং ফুলের নিচে থাকায় 

ভালোভাবে দেখা যায় না। কতকগুলি সরু সরু পাতার মত অঙ্গের সমস্িগত 

নামই কৃতি এবং এইক্প প্রত্যেকটি অঙের নাম বৃত্যংশ (59215 )। 
২। দ্লমগ্ডল (0০:01) ইহা! ফুলের বৃতির ভিতরকার স্তবক। 

বুৃতির মত ইহাও কতকগুলি উজ্জল রঙের পাপড়ির (60815) সম্ি। 

পাপড়িগুলি উজ্জ্বল রঙের হুয় এবং অনেক ফুলের পাঁপড়িতে স্থমিষ্ট গন্ধ থাকে। 

বৃতংশ ও পাপড়িতে স্ুম্পষ্ট শির! থাকে। 

৩। পুংস্তবক (45020608005 41000 ৯ 03216 7 2৩0 

1,095 ) £ ফুলের দলমণ্ডলের ভিতরকার ভ্তবককে পুংস্তবক বলে । পুংস্কবকের 

প্রত্যেকটি অংশকে পুংকেশরকে (542%2% ) বলে, অর্থাৎ পুংকেশরের সমগ্িগত 
নাম পুংস্তবক। প্রতিটি পুংকেশরে একটি সন্গ দণ্ড থাকে। ইহাকে পুংদণ্ড 
(5812%5% ) বলে এবং পুংদণ্ডের শীর্ষে একটি স্থুল থলি বিদ্যমান। এই 
থলিটিকে পরাগধানী (2706) বলা হয়। পরাগধানীর ভিতরেই 
রেণু (20112 £72% ) জন্মায় । 

৪। আ্ীস্তবক (€ (508.60701 £ (৩18০ -৮15170215 7 ০0100 

10336 ): পুংস্তবকের ভিতরে বাঁ ফুলের মধ্যস্থলে স্ত্রীস্তবক বিদ্যমান থাকে । 
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স্্রী্তবকই ফুলের চতুর্থ বা শেষ স্তবক। ইহাকে গর্ভকেশর ও (5) বলে। 
শ্বীস্তবকের প্রত্যেক অংশকে গর্ভপত্র 005:61) বলা হুয়। প্রতিটি গর্ভপত্র 

রেখাচিত্রের দ্বারা একটি আদর্শ ফুলের বিবিধ অঙ্গ দেখানো হইতেছে। 
১, গর্ভপত্র (05791) ২, পুংদণ্ড (81570906) ;₹ ৩, পু'কেশর (80%090) ; ৪, পাপড়ি 

(96515) ; ৫, বৃতাংশ (58818) ; ৬, পুষ্পাক্ষ (90511870058) ; 

৭, ডিম্বাশয় (০5%:ড)। 

আকারে লম্বা এবং ইহা গোলাকার, মধ্যভাগ সরু নলের মত, শীর্ধদেশ সাধারণত: 

প্রসারিত। গর্তপত্র্রের তলদেশকে ডিন্বাশন্ন (0৮7) ), মধ্যভাগকে গর্ভদণ্ড 
(519) এবং শীর্দেশকে শর্ভমুণ্ড (55472 ) বলে । ডিম্বাশয়ের ভিতরেই 

ডিম্বকের উৎপত্তি হুয়। 

হুকেশল্র শ্রিভিন্ ভহম্পেন্স ক্কার্খকাক্লিভ্া (ঢ০0০6০ ০1 
€06 11057611706 08108 ) 5 

কুড়ি অবস্থায় ফুলের বৃতি সঘস্ত কুড়িটিকে আবৃত করিয়া রাখে । তন্বারা 

বৃতি ফুলের ভিতরকার স্তবকগুলিকে তাপ, শৈত্য ও বৃষ্টি হইতে রক্ষা করে। 

কতকগুলি ফুলের বৃতির উপর কীট বা গ্রন্থিরোম জন্মায় এবং ইহার ছ্বার1 বৃতি 
ফুল্লটিকে শাকাশী প্রাণী হইতে রক্ষা করিতে পারে। কুঁড়ি অবস্থায় ফুলের 
দলমগ্ডপ পুংস্তবক ও স্ত্রীস্ভবককে ভাপ, শৈত্য এবং বৃষ্টি হইতে বুক্ষা করে। 

দলমগ্ডলের পাঁপডিগুলির আকার বড়&9 প্রপারিত হুয়। পাপড়িগুলি উজ্ঞ্স বর্ণ 

ধারণ করার ইহার! কীট-পতঙ্গ প্রভৃতি শ্রাণাদের আৰু করে। আবার অনেক 
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ফুলের পাপড়িতে মধুর ও মিষ্ট গন্ধ পাওয়া] যায়। এই গন্ধের উন্সাদনায় 
পতঙ্গগুলি ফুলের দিকে আকুষ্ট হয়। এইভাবে পাপড়িগুলি পৰোক্ষভাবে পতজের 

দ্বারা ফুলের পরাগ-সংধোগে (7০9112%20% ) সাহায্য করে। পুংস্তবকে 

পুংকেশর ফুলের বংশবৃদ্ধির অপরিহাধ অঙগ। পুংকেশরের পরাগধানীর ভিতর 
পরাগরেণু হইতেই পুংজনন নিউক্রিয়দের উৎপত্তি হুয়। স্ত্রীস্তবকের ডিম্বাশয়ের 
মধ্যে ভিম্বক (0৮516) জন্মায় । ডিস্বক বংশবৃদ্ধির অপরিহার্য জঙ্গ এবং 
প্রজনন- প্রক্রিয়ার অপর অংশীদার । ভিম্বকের ভিতরে ভিম্থাণুর (0৮7 ) 

উৎপত্তি হয়। 

পুংজনন নিউক্লিয়স এবং ভিস্বাণুর সংযেঠগ ও মিজনের ফলেই বীজের সৃষ্টি 

হয়। বীজ উতিদের বংশবিস্তাবের বাহক । 

সুতরাং দেখা যাইতেছে ষে, বুতি ও দলমণ্ডল ফুলের আবশ্তকীয় অঙ্গ হইলেও 

' অপরিহার্য অঙ্গ নহে । কারণ ইহার! সক্রিয়ভাবে বীজগঠনে অংশ গ্রহণ করে 

নাঁ। কিন্তু উহার পুংস্তবককে রক্ষা করে। বৃতি ও দলমগ্ডঙ্গকে সেইজন্ত 

সাঞ্থাধ্যকাণী স্তভবক বা অতিরুক্ত স্তবক (4062550/ %7071) বলা হয়। 

আবার পুংস্তবক ও স্ীস্তবকগুলি উদ্ভদের বংশবিস্তারের জন্ত অপরিহার্য অর্থাৎ 

ইহারা বীজগঠনে প্রত্যক্ষভাবে অংশ গ্রহণ করায় ইহাদের জনন ত্বক ব| 
অপরিহ্থার্য স্তবক (25527521 2/7071) বলা হুয়। 

একবাঁজপত্রী উদ্ভিদের কঙকগুলি ফুলে বৃতি ও দলমণ্ড্গুণলকে পৃথকভাবে 

দেখ। যায় না। এই দুইটি স্তবক সম্পূর্ণভাবে যুক্ত হইয়। একটি শুবকে পরিণত 
হয়। এই একত্রিত স্তবককে পুষ্পপুট (26/42%74% ) বলে ; যথা__রজনীগন্ধার 

ফুল। যখন ফুলের মধ্যে উপরি-উত্ত চারিটি স্তর বিছ্ধমান থাকে, তখন উক্ত 

ফুলটিকে পূর্ণাঙ্গ ফুল ( ০017916 1022) বলা হয়। যদ্দি কোন ফুলে 

যে-কোন একটি স্তবক না জন্মায়, সেই ফুলকে তখন অসম্পূর্ণ ফুল (1%0%%- 
7120 77067 ) বলা হয় । জবা, ধুতুর1 প্রভৃতি গাছের ফুলগুলিকে পূর্ণাঙ্গ 

ফুলের উদ্দাহরণ এবং রঞ্জনীগন্ধা, কুমড়া প্রভৃতি গাছের ফুলগুলিকে অসম্পূর্ণ 
ফুলের উদ্দাহরণরূপে উল্লেখ করা হুয়। ফুলের বখন পুংকেশর ও গর্ভপত্র-ছুই-ই 
থাকে, তখন এইরূপ ফুলগুলিকে উভসলিজ (2410%9017%045 ০: 2 27চ5- 

7771022/6 0 :8:5824%21 ) বলা হয় । আবার যখন যে-সমস্ত ফুলের পুংকেশর 

অথবা গর্ভপত্র থাকে, তখন সেইরকম ফুলগুলিকে একলিজ (7041%045 ০ 
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[75581 ) বলা হয় । জবা? ধুতুক্বা, তুলসী, মূলা, সরিষা প্রভৃতি উদ্ভিদের 

ফুল উভয়পিজের উদাহছরণ। সেইরূপ কুমড়া) শশ', পেঁপে, ডালিম প্রভৃতি 

এআ জল 

রর ও ৫ 

2 ডে রারাত। ০২: পি লি মি ৯ % ১ 

/ ৃ ১৯ ৬৪১ ৯৮৬১) ই 

) নি 7 ্ 2 এ 
৫:১5: খ 

২ংনং চিত্র 

বিবিধ প্রকারের ফুল। 

ক. উভয়লিঙগ ফুল (জবা); খ, পুংপুষ্প (কুমড়া); গ, স্ত্রী-পুষ্প (কুদ্ড়া)। 

উদ্ভিদের ফুপস একলিঙ্গের উদ্ধাহুরণ ৬ ফুলে যখন কেবলমাত্র পুংকেশর থাকে 

এবং গর্তপত্র আদে৷ থাকে না, তখন সেইরূপ ফুলকে পুংপুষ্প (77216 ০: 
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52781725 1705/67 ) বলা হয় । আবার ইহার বিপরীত অবস্থা অর্থাৎ যখন 

ফুলে কেবলমাত্র গর্ভপত্র থাকে এবং পুংকেশর আদৌ জন্মায় না, তখন সেইরূপ 
ফুলকে স্্রী-পুষ্প (157/216 ০0: 2£52112900597 ) বলে । কোন কোন স্কুলে 

পুংকেশর ও গর্ভপত্র উভয়ই থাকে না। সেইরূপ ফুলকে ক্লীব-পুষ্প (%25157 

1706 ) বলা হুয়। ন্ৃতরাং একলিজ এবং র্লীব-পুষ্পগুলি অসম্পূর্ণ পুম্পের 

অস্তর্ভৃক্ত। কতকগুলি গাছে পুং-পুম্প এবং স্ত্রী-পুষ্প উভয়ই ফুটিতে দেখা যায় ; 

যেমন- কুমড়া, শশা, লাউ গাছের ফ্কুল। এইরূপ গাছকে সহ্ছবাসী (740%০6- 
0505, 84070 7২008 3) 02505 » 110898) বলে । আবার কতকগুলি গাছে 

কেবলমাত্র পুং-পুষ্প অথবা স্ত্-পুম্প জন্মার ; েমন-__তালগাছের ফুল। এইকব্প 
গাছগুলিকে ভিল্নবঝাঁসী (4020/0%5 ) বলা হয় । এমনও দেখা গিয়াছে যে, 

একই গাছে পুংপুষ্প, স্ত্রী-পুষ্প ও উত্তয়লিঙগ-পুম্প এবং সমন্ন সময় ব্লীব-পুষ্পও 

জন্মাইতে দেখা যায়; ধেমন--মামগাছের মুকুলে বিবিধ প্রকারের ফুল। 

এইরূপ বিচিত্র গাছকে মিশ্রবাসী (%০14275045 ) বলা হয়। কোন ফুলের 
প্রত্যেকটি স্তবকের অংশগুলি যখন আকারে সমান হয়, তখন সেইরকমের _ 

ফুলগ্লিকে সমাঙগ (78417) ফুঙ্গ বলা হুয় ; যেমন-_-জবা, ধুতুরা, শিয়ালকাটা 

ও আত] ইত্যাদি গাছের ফুল। আবার যখন কোন ফুলের প্রত্যেকটি স্তবকের 

অংশগুলি আকারে সমান হয় না, তখন সেই রকমের ফুলগুলিকে অসমাঙ্গ 

(£154512 ) বলেঃ যেমন--জংলীমটর, ছোলণ, বক, অতসী ইত্যাদি 

উদ্ভিদের ফুল । 

প্রতিসহ (35021760 ) অনুলারে ফুল আবার তিন প্রকারের ; যথা: 

(১) বহুপ্রতিসম (207,075077770) £ কোন ফুলকে যখন উহার কেন্দ্রের 
মধ্য দিয়! ছুই সমান অংশে বহুবার ভাগ কর! যায়, তখন সেইরূপ ফুলগুলিকে 

বছপ্রতিসম বলে; যেমন-__জব। ও সরিষ! উত্ভিদ্বের ফুল। সাধারণতঃ বন্ছপ্রতিসম 

ফুলই বেশী। (২) একপ্রতিসম (2274০507770) £ কোন ফুলকে বখন 
উহার কেন্দ্রের মধ্য দিয়া! কেবলমাত্র একবার ছুই লমান ভাগে ভাগ করা যায়, 

তখন এইকুূপ ফুলকে এক প্রতিসম বলা যায়; ধেমন_বক, অতদী ও মটর 
গাছের ফুল। (৩) অপ্রতিসম (2.5777777272021) £ কোন ফুলকে যখন 
উহার কেন্দ্রের মধ্য দিয়! কিছুতেই সমান ছুই অংশে ভাগ কল্প! যায় না, তখন 

এইরূপ ফুলগুলিকে অপ্রতিলম বল! হুয় ) ফেমন-__সর্বজয়, রাসা ইতযাদি উদ্ভিদের 

ফুঙ্ল। 



ফল নি 

ফুলের প্রত্যেক স্তবক-অংশের সংখ্যা অনুসারে উদ্ভিদূবিদ্গণ বিবিধ ফুলকে 
এক একটি গোষ্ঠীর অস্তভূক্ত করিয়াছেন। এমন কতকগুলি ফুল দেখা যায়, 
যাহাদের প্রত্যেক স্ভবক-অংশের সংখ্যা] ( যেমন__বৃত্যংশ, পাপড়ি, পুংকেশর ও 

গর্ভপত্ত্রে) তিন বা তিনের কোন গুণিতক (00016101601 60159) হয়, তখন 

সেইরূপ ফুলগুলিকে ত্র্যংশক ( ৮%7670%5) বলা হয়। জ্র্যংশক ফুলের মত 

চতুঃশক (22750%5 ) এবং পঞ্চশক (55727057055 ) ফুলও প্রচুর 

দেখা যায়। সাধারণতঃ চতুঃশক ও পঞ্চশক ফুল দ্বিবীজপত্রী উত্তিদের বৈশিষ্ট্য । 

গ্টুল্পাল্দে্ল শিশল্র প্ুস্পসজেল্স সঙ্সিন্লেশ্শ 
( [55610017906 71018] 1686৪ 01) €1)6 71581910008 ) 

তোমরা জান, পুষ্পাক্ষ হইতেছে মগ্জুরীদপ্ডের স্ফীত ও প্রসারিত অগ্রাংশ। 
পুষ্পাক্ষের উপর ফুলের চাবিটি স্তবক বা পুম্পপত্র সজ্জিত থাকে । 

ড় টি 

২৩নং চিত্র 

ক, গর্ভপাদ (057০857:058) ; খ, গর্ভকটি (06118510058) ; গ, গর্ভশীর্য (901£ 00588) 

১, গর্ভপত্র ; ২, পাপড়ি £ ৩, পুংকেশর £ ৪, বৃত্যংশ ; «, পুষ্পাক্ষ | 

সাধারণতঃ স্তবকগ্লি পুষ্পাক্ষের উপর তিনপ্রকার ভাবে সঙ্গিবিষ্ট থাকে এবং 

তদচ্ছলারে ফুলগুলি তিন প্রকারের হয়; যথা 

(১) গর্ভপাদ (757906555০৫ [50085250999 ) 1770. 80০৪) 
(17726 15008]19 ) £ 

এইপ্রকার ফুলের পুষ্পাক্ষ উত্তল বা মোচারুতি হয়। পুম্পাক্ষের সর্বাপেক্ষা 
উচ্চস্থানে ও কেন্তরস্থলে গর্ভপত্র বিছ্বপ্জান থাকে । গর্ভপত্রের নিস্নে পুংকেশর, 

পাপড়ি, বৃত্যংশ পর্যায়ক্রমে সপিলভাবে বা আবর্তভাবে সজ্জিত থাকে । ফুলে 
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যখন পুষ্পপত্র বা স্তবকগুলি সন্নিবিষ্ট থাকে, তখন উহার গর্ভপত্রের ভিন্বীশয্পকে 

(০৮০১) অধিশর্ভ (5907) বলা হয়। সব্রিষা, জবা, বেগুন, চাপা, ধুতুরা, 

আদা ইত্যাদি গাছের ফুলগুলি গর্ভপাদ গোঠীতুক্ত । 

(২) গর্ভকটি (72621165001 01075510005 ) 7১271 -৮10019019 ) 

এইপ্রকার ফুলের পুষ্পাক্ষ হর চ্যাপটা, নয় পেয়ালার মত গহ্বরযুক্ত। 

গর্পত্র পুষ্পাক্ষের মাঝে থাকে এবং পুষ্পাক্ষের কানার উপর পুংকেশর, পাপড়ি 

ও বৃত্যংশ পর্যায়ক্রমে সন্গিবিষ্ট থাকে। এইবূপ ফুলের ডিথ্বাশয়কে অধিগর্ত 

বলা হতব। মটর, বক, গোলাপ ইত্যাদি উদ্ভিদের ফুলও গর্ভকটি গোষীতুক্ত। 

(৩) শর্ভশীর্ষ ( [01655 01 [00165150905 7 4277» 0910" ঠা 

এই ধরনের ফুলের পুষ্পাক্ষ সম্পূর্ণ পেয়ালার মত গহ্বরযুক্ত এবং গর্ভপত্রটি 

পেয়ালার ভিতরে পুষ্পক্ষের সহিত সম্পূর্ণভাবে সংযুক্ত থাকে; কেবলমান্র 

গর্ভপত্রের ঈর্ধভাগ দেখা! যায় । পুংকেশর, পাপড়ি ও বৃত্যংশ পর্যায়ক্রমে গভপত্রের 

উপরিভাগে সজ্জিত থাকে। কুমড়া, স্ুর্বসূখী, রজনীগন্ধা প্রভৃতি গাছের 

ফুক্গগুলি গর্ভশীর্য গোচীতুক্ত | এইব্প ফুলের ডিম্বাশয়কে অধঃণর্ভ (£/97207 ) 

'হুয়। 

স্্রন্ভি 

(0815) 

আগেই বলা হইয়াছে যে, ফুলের সবচেয়ে বাহিরের সবক বা পুষ্পপত্র 

হইতেছে বুতি এবং উহ! বৃত্যংশ দিয়া গঠিত। সাধারণতঃ বৃত্যংশগুলি সবুজ 

রঙের হয়। কিন্তু কখনও কখন ও উজ্জল রঙেরও হয়? যেমন__কৃষ্চুড়া ফুলের 

বৃত্যংশ। এইকরপ বৃত্যংশকে দ্লসছৃশ (91012 ) বলা হয়। কতকগুলি 

ফুলের বৃত্যংশ ফুলটি ফলে পরিণত হইবার পর হাল্কা শুঁয়ায় পরিণত হয়। 

এইবপ শু'য়াকে প্যাপাস (2755 ) বলা হয়। ইছা ফল-বিষ্তারে সাহায্য 

করে। স্ুর্ধমুধী, ডালিয়া, গঁ!দা প্রভৃতি গাছের ফলে প্যাপাস দেখা যায়। 

খন বুতির বৃত্যংশগুলি সম্পূর্ণভাবে পৃথক থাকে, তখন এইরূপ বৃতিকে 

বিযুক্তবৃতি (701756291085 ) বলা হুয় ; ফেমন_কুমড়া ছুলের পাতার মত 

(195) পৃথক পৃথক বৃত্যংশ। আবার কোন কোন ফুলের বৃতির বৃত্যংশগুলি 



ফুল ৩৯ 

পরস্পর সংযুক্ত হইয়া একটি বৃতিনল ( 0215-%52 ) উৎপন্ন করে। এইকবপ 
বৃতিকে যুক্তৰৃতি (02%.০-5551955 ) বলা হয়। যুক্তিবৃ্তি বৃত্যংশের সংখ্যা 
জানিতে হইলে বৃতির উপরকার বৃতিখগ্ডগুলি (০91/%-০5) গণন1 করিলেই 
জনা যায়। 

সূর্ধমুখী ফুলের বৃতি শক্কষে (5০212) পরিণত হয়। আবার পাণিফলের 

বৃতি কাটায় (5776) পরিণত হয়। 
বৃত্তির স্থিতি ( 20018605028 0£ 08152) ফুলের বৃতি, আমু বা স্থিতি 

নানা উত্ভিদ্ধে নানাপ্রকার। কোন কোন গাছের ফুল প্রস্ফুটিত হইবার আগেই 
উচ্ছার বৃতি ঝরিয়া পডে। আবার কোন কোন গাছের ফুল ফলে পরিণত হইবার 

পরেও উহ্থার বৃতি সুন্দর ও সতেজ থাকে। স্থতরাং বৃতির স্থিতি উদাহুরণ-সাপেক্ষ। 

যধন ফুল ফুটিবার আগেই বুতি ঝরিয়া পডে, তখন সেইব্প বৃতিকে আশুপাতি 

(0:28%০85) বল। হয়; যেমন-_-আফিং, শিয়ালকাট, ঠাপা ইত্যাদি ফুলের বুতি। 

আবার বখন ফুলের বৃতি গর্ভাধানের (10272155220 ) পর পাপড়ির সঙ্গে 

ঝাৰিয়! পড়ে, তখন সেইবপ বৃতিকে বৃতিমোচী (709052%০9%5 ) বলে $ যেমন__ 

পন্ম্ষুলের বৃতি। ফুল ফলে পরিণত হইবার পরেও যখন উহ্নার বৃতি তলদেশে 

থাকে, তখন এইরূপ বৃতিকে স্থায়ী (2575:52%:) বলে। যেমন-_বেগুন, 
টমাটে। ও লঙ্কা ফলের তলাকার বৃতি। 

আবার আশ্চর্ধের বিষয় এই ষে, কোন কোন ফুলের বুতি যে কেবলমাত্র 

ফলের তলদেশে বিদ্যমান তাহ নয়, ইহা ফলের সঙ্গে সংযুক্ত হুয় এবং ফলের 
অংশরূপে ধীরে ধীরে বুদ্ধি পাইয়া স্ফীত হয় । চালতে, টেপারি প্রভৃতি ফলের 

যে অংশ আমরা খাগ্রূপে ব্যবহার করি, তাহ বৃতির অংশ এবং আসল ফল 

আমরা খাছবপে ব্যবহার না করিয়া ফেলিয়া দিয়া থাকি। এইক্ধপ বৃতিকে 
বৃদ্ধিশীল (2০09091 ) বলা হয়। বুতি প্রধানতঃ ফুলের রক্ষাকর অঙ্গ । 

চল্তক্রশহমওজন 

(0070118 ) 

দলমগুল ফুলের দ্বিতীয় স্তবক বা পুষ্পপত্র। ইহার প্রত্যেকটি অংশকে 
পাঁপড়ি বল্পে। আগেই বলা হইয়াছে, প্ৰপড়ি সাধারণতঃ দেখিতে গাঢ় উজ্জ্বল 
ঝঙডের হয় এবং প্রায়ই স্থবালিত হয়। ইহাদের হারাই কীট-পতঙ্গ আকৃষ্ট হইব 

জী. বি. (৩য়) --৪ 
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ফুলে ফুলে ঘুরিয়া বেড়ায় এবং ইহার দ্বার! ফুলে ফুলে পরাগ-সংযোগ সাধিত 

হয়। ইহাই দলমগ্ডলের প্রধান কার্য। ইহার দ্বিতীয় কার হুইল কুড়ি 
অবস্থায় ফুলের অপরিহার্য অঙ্গগুলিকে দক্ষ করা। বুত্যবংশের মত কতকগুলি 

ফুলের পাপড়ি সবুজ ও সরু পাতার মত হয়। এইবপ পাপড়িকে 'বৃতিসদৃশ 

(:5821052) রল হয় ; যেমন-_দেবদারু ও আতা গাছের ফুলের পাপড়ি । যখন 

দলমগ্ডলের পাপড়িগুলি মুক্ত থাকে বা বিষুক্ত থাকে, তখন ইহাদের বিযুক্তদল 
(20175210%5 ) বল! হয়। আবার বখন দলমগ্ডলের পাপড়িগুলি পরস্পর 

সংযুক্ত থাকে, তখন পাপড়িগুলিকে যুক্তদল ( 097296210%5 ) বলে। 

যুক্তদলের অগ্রাংশকে প্রসারিত অংশকে দলখগ্ুড (০০001121095 ) বল হয়। 

উহার নিয়ভাগের সক্ষ নলকে দলনল (001011 £%%৪) বলে। প্রসারিত 

দলখণ্ড এবং দ্লনলের সংযোগস্থলকে ক (77০2 ) নামে অভিহিত করা হয়। 
দলমণ্ডলের পাপড়িগুলি যখন যুক্ত থাকে, তখন প্রতে)কটি পাপড়ির দুইটি অংশ 
পাকে । উহার প্রসারিত অংশকে দলবাছ (1775 ) এবং লম্বা ও সরু অংশকে 

উহার দণ্ড (019) বল! হুয়। যুক্তদল পাপড়ির কঠদেশে মাঝে মাঝে 
কতকগুলি ফুলে শব্ধ, রোম ব1] ছোট ছোট উপখণ্ডের উত্পতি হুয়। এইক্প 

অঙ্গগুলিকে মুকুট (0০0%2 ) বলা হয়; যেমন__করবী, ঝুমকো ইত্যাদি ফুলে 
দেখা যায়। মুকুট ফুলের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে এবং প্রত্যক্ষভাবে পরাগ-সংষোগ 
ক্রিয়ায় সাহাধ্য করে। 

চ্তশহমহএল্লেল্র কুকস্জেক্ ডি হউনেলজ্ম্মোগয স্সাককাক্র 

(4 0৪ 07718 01 00:0118 ) 

দঙ্গমগ্ডগকে আকার অন্গসারে প্রধানতঃ চাবিভাগে ভাগ করা যায়; যথা-_- 

(ক) হম ও ন্তিম্ুত্ত চ্কশত্রিস্পিউ (12201818100 1১015- 

78681059) £ এইরূপ দলমণ্ডলের পাপড়িগুলি আকারে সমান এবং প্রত্যেকেই 

বিষুক্ত সমাজ । বিধুক্তদলবিশিষ্ট দলমণ্ডল আবার ছুই প্রকারের; যথা-_ 

(১) ত্রুসাকার €07%০2007%% ) £ এইবপ ফুলের পাঁপড়ি ক্রুসের মত 

আড়াআড়িভাবে থাকে । মূলা, সরিন্না ইত্যাদি উত্ভিধের ফুলের" দল মণ্ডলগুলি 
জ্রুসাকার। (২) গোলাপবৎ (£952090%5 ) £ এইরূপ ফুলের পাপড়ি 



ফুল ৪3 

দণ্ুহীন (০12%/1255 ) হয়। ফুলের পাচটি পাপড়ি বৃত্তাকারে ছড়াইয়! থাকে । 
গোলাপ, চা ইত্যাদি উদ্ভিদ্ ফুলের দলমগুল গোলাপবৎ। 

(খ) স্নম্মাক্ হু তচচককুশন্তিম্পিভ ( :6£0121 8100 038107010668- 

10905 )£ এরূপ দলমগ্ডলের পাপড়িগুলির আকার সমান হয় কিন্কু প্রত্যেক 

২৪নং চিত্র 

বিভিন্ন ফুলের বিবিধ প্রকারের দলমণ্ডল । 

১। নলাকার ; ২। রঙ্গনাকার; ৩। ঘণ্টাকার; ৪ | ধুতুরাকার; ৫। উপমুখ ; 

৬। ওষ্ঠাধরাকৃতি; ৭। জিহ্বাকার; ৮| চক্রাকার। 

পাপডিটি পরস্পর পরস্পরের সহিত যুক্ত। এইরূপ দলমণ্ডলবিশিষ্ট ফুল 
নান! প্রকারের হয় এবং নিয়ে কয়েক প্রকার ফুলের উদাহরণ দেওয়া হইল; 
যথা-- 

১। নলাকার (9৮৪]৪:) 8 এইবপ ফুলের পাপড়িগুলি পরম্পর 

পরস্পরের সহিত এমনভাবে যুক্ত হয়, যাহাতে ইহাদের মিলিত আকার একটি 



৪২ জীববিজ্ঞান-প্রবেশ--৩য় ভাগ 

নলে পরিণত হয় । সুর্ধমুখী, গাঁদা ইত্যাদির মধ্যপুষ্পিকাগুলি (79:50 7০765) 
নলাকাব দ্বলমগুলের উদাহরণ । 

২। ব্রঙ্গনাকার (হ750০0:86611£01708) £ এইরূপ ফুলের দলনলটি সরু 

ও লঘ্ঘ! হুয় এবং দলখণ্ডগুলি গোলাকার প্রদারিত হইয়! থাকে। সাধারণতঃ 

দলখগ্ুগুলি (1100)5) যুক্ত থাকে । রঙ্গন, টগর, তরুঙ্লতা, নয়নতার। ইত্যাদি 

ফ্লুলের দলমগ্ডল রঙ্গনাকার । 

৩। ঘণ্টাকার ( 081001981707185 ) £ এইরূশ ফুলের দলমগুপগু্লের 

পাপড়ি একক্রিত হুইয় ঠিক পূজার ঘণ্টার মত আকার ধারণ করে; যেমন-__ 
কুমড়া, শসা ও লাউগাছের দলমগ্ডল। 

৯ 

/1/0)11111 
১ 111 ] 2 / 

7 

রর 
4:71 5212 তে চান 

্ ঙ ৃ 

২৫নং চিত্র 

বিভিন্ন ফুলের বিবিধ প্রকারের দলমণ্ডল । 

ক। ক্রসাকার; থ। গোলাপবৎ। 

৪1 ধুতুরাকার ([0£57001181570) £  এইন্ধপ ফুলের দলনলটি সরু 
হইতে আরম করিয়া শেষে যুক্তদলখণ্ডের দ্বারা গোলাকারে প্রদারিত হুয়। 

আকারটি ফানেল-সদৃশ। ধুতুরা, বেলপাতা. কলমিশাক প্রভৃতি উত্ভিদের ফুলের 
দলমগ্ডল ইহার উদ্বাহরণ। 

«| চক্রাকার (0২০৪০) £ এইরূপ দলমগ্ডলের দলনলটি খুবই ছোট হয় 
এবং যুক্তদলখগুগ্জলি দলনলের সহিত লন্বাভাবে প্রসারিত থাকে; যখা-_বেগুন ও 

শিউলি গাছের ফুলের দলমণ্ডল। 



ফুল ৪৬ 

(গ) জন্দম্বাক্ শু ভুত ভ্লজিম্ণি (€ 17760182905 

[7015796681008 ) ৩ এইবপ নলমগ্ডলেব্র পাপড়ির আকার সমান হয় না এবং 

পাপড়িগুলিও বিষুক্ত। এইপ্রকার দলমণ্ডলের একটিমাজ্জ উদাহরণ দেওয়! হুইল; 
যথা-- (১) গ্রজাপতিসদৃশ (122175110152090%5 7 12102180- 0000100]5) £ 

এইরূপ ফুলের পাপড়িগুলি এমনভাবে সজ্জিত থাকে যাহাতে দুর হইতে ফুলটিকে 
দেখিলে প্রজাপতির মত মনে হুয়। এইপ্রকার ফুলে পাচটি অসমান পাপড়ি 

থাকে । প্রথম পাপড়িটি সর্বাপেক্ষা! বড এবং প্রসারিত। ইহা অন্তান্ত পাপড়ি- 
গুলিকে বেষ্টন করিয়া! থাকে । প্রথম পাপড়িটিকে ধ্বজা ( 1751112 ০0 

5%772210 ) বল] হয় । ধ্বজার ভিতরে পাশাপাশি ডানার মত দ্বিতীয় ও 

তৃতীয় পাপড়িগুলিকে দেখা যায়; এই ছুইটি পাপড়ি প্রথম পাপড়ির চেয়ে 

২৬নং চিত্র 

বিভিন্ন ফুলের বিবিধ প্রকারেন্ধ দলমগ্ডল। 

ক, প্রজাপতিসদৃশ দলমণ্ডল (বকফুল)$ খ, প্রজাপতিসদৃশ দলমগ্ুলের পাপড়িগুলির 

অবস্থান । ১, ধবজা (8880605:0); ২, পক্ষ (1706); ৩, তরীদল (0961) । 

অপেক্ষারত ছোট । এই ছুইটি পাপড়িকে পক্ষ (7777%45 01: 2126) বলা 

হয়। দ্বিতীয় ও তৃতীয় পাপড়ির মধ্যবর্তা স্থানে চতুর্থ ও পঞ্চম পাপড়ি 
বিদ্যমান | এই ছুইটি পাপড়ি খ্মনভাবে পরস্পর পরস্পরের সহ্তি 

* আটকা ইয়। থাকে, যাহা দেখিতে নৌকার মত মনে হ্য়। সেইজন্ত চতুর্থ ও 



৪৪ জীববিজ্ঞান-প্রবেশ- ৩য় ভাগ 

পঞ্চম পাপড়িগুলিকে তরীদল (15591 ০: 0272 ) বলে । তবীদল পাপড়ি 

'ুইটি সর্বাপেক্ষা ক্ষুত্র । অতপী, অপরাজিতা, মটর ও বকুল ফুলের ষলমণ্ডলগুলি 

ইছার উদাহ্রণ। 

(ঘ) জ-্নসাত্ছ ও ুত্ভঙ্তশভিস্পিউ ([1688]50 8100 08100 

0861083 )$ এইবপ দলমগুলের পাপড়ির আকার সমান হয় না এবং 
পাপড়িগুলি নানাপ্রকার অসমাঙ্গ ও যুক্তদলবিশিষ্ট। দলমণ্ডল প্রধানত: 
তিনভাগে বিভক্ত 7) যথা-_ | 

১। ওষ্ঠাধরাকৃতি (811816)$ এইবূপ দলমণ্ডলে পাচটি পাপড়ি 
থাকে । ইহারা মিলিত হইয়া ছুইটি ওষ্ঠাধর গঠন করে। প্রথম ছুইটি পাপড়ি 

যুক্ত হুইয়া! উপরের ওষ্ঠাধবের আকার দেয় এবং অবশিষ্ট তিনটি পাপড়ির 
মিলন নিয়ের ওষ্ঠাধর গঠন করে। এই ছুই ওষাধরের মধ্যবতাঁ স্থান ফাকা 

খাকে। তুলপী, বক্তপ্রোণ, শ্বেত্রোণ ও বাসক ফুলের দলগুলি ইহার উদাহরণ । 

২। জিহবাকার (1.7851865) 8 এইরূপ ফুলের দলমণ্ডসগুলির দ্লনলটি 

সরু এবং ইহার হুক্তদলগুলি জিহ্বার মত চওড়া ও প্রসাবিত। নুর্ধমুখী ও 
গাদ! ফুলের প্রান্তপুষ্পিকা (185-10:565 ) ইহার উদাহরণ। 

৩। উপনুখ (19675015865) 8 এইবূপ ফুলের দলমগ্ডলের আরুতি 

কিছুটা ওষ্টাকৃতির যত। কিন্তু উপরের ও নীচের ওষ্ঠাধরের মধ্যে ভাজ থাকে, 
ফাক থাকে না। নীচের ওষ্ঠাধর হইতে একটি অভিক্ষেপের ছার] মুখের ফাকা 
স্থানটি বন্ধ হুইয়া! যাঁয়। এই অভিক্ষেপকে প্যালেট (12165 ) বলা হয়। 

বাসন্তী, ন্নাঁপ ড্রাগন প্রভৃতি ফুলের দলমণ্ডল ইহার উদাহরণ । 
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০০৮০০ 

(00106901000 ) 

তোমর] জ্জান পুংস্তবক ফুলের তৃতীয় স্তবক। পুংস্তবক পুংকেশর দিয় 

গঠিত। ইহা একটি অত্যাবশ্টাক অঙ্গ এবং ঈহা! যৌন-জননের অংশীদার । 

১ 
সি 

২ 

পরি 

ন্ 

২৭নং চিত্র 

পুংকেশরের বিবিধ অঙ্গ 

দেখান হইতেছে। 

ক, পুইকেশরের পৃষ্ঠদিক ; 

১, পরাগথলি £ খ, পুংশ 

কেশনের অক্কীয় দিক; 

২, যোজক কলা; 

৩, পুংদগ। 

প্রত্যেকটি পুংকেশরে (5:25) শ্রধানতঃ 

দুইটি অঞ্চল আছে? সরু, লম্বা! নলের মত অঞ্চলটিকে 

পুংদগড। (22/2757)  বলে। পুংদণ্ডের 
অগ্রভাগের গোলাকার বা থলির মত অংশটিকে 

পরাগধানী (2179) বল হয়। যে-সকল 
পুংকেশরে পুংদণ্ড থাকে না, যেমন- কনকচাপা 

ফুলে, তখন এইকূপ ফুলের পু'কেশরকে বন্ধ্য 
পুংকেশর (525777926 ) বলা হয়। সাধারণতঃ 

পরাগধানী দুইটি লম্বাকৃতি খণ্ডে (7০01167 106) 

গঠিত। এই খণ্ড ছুইটি পরস্পর কয়েক স্তর কলার 

(0558) দ্বার1 লম্বালম্বিভাবে যুক্ত থাকে । এইবপ 

সংযোজক কলাকে যোজক কলা ( ০0277%20/6 

%৫55%9 ) বলা হয়। পরাগধানীর প্রতিটি খণ্ড 

আবার ভিতরে আডাআড়িভাবে ছুইভাগে বিভক্ত 

হয়। স্থতরাং একটি পরাগধানীতে চানিটি কুঠরী 

থাকে । কৃঠরীগুলিকে পরাগথলি (120112%-520 ) 

বলে। প্রতিটি পরাগথলির ভিতর অসংখ্য হুরিপ্রাভ 

রঙের বা শ্বেতবর্ণের ধূলার সজীব পদার্থ থাকে। 
ইহাদিগকে পরাগরে থু (2০112 £72£5 ) বলা 

হয়। পরাগরেণু হইতেই পুংজনন-কোষের জন্ম হয়। এমন কতকগুলি ফুল 

আছে, বাহাদের পুধকেশন্ের পরাগধানীতে একটিমাত্র পরাগখণ্ড ও ছুইটি 

পরাগথলি থাকে। পুংদগুটি নান ফুলে নানা ভঙ্গিতে পরাগধানীতে অবস্থান 

করে। যখন পুংঘণ্ড পর্াগধানীর সর্বনিয়ে সংযুক্ত থাকে, তখন এইরূপ 



ফুল ৪৭ 

পরাগধানীকে পাদলগ্ন (117/5%2 0: 732556569 ) বল! হয় ; যেমন- সরিষার 

পরাগধানী। আবার যখন পুংদণ্ড পরাগধানীর সমস্ত পৃষ্ঠরেখার সহিত সংযুক্ত 

থাকে, তখন এইরূপ পরাগধানীকে 
পুষ্ঠলগ্ন (20726 01 10075- 

7592 ) বলা হয়; ধেমন__শালুকের 

পরাগধানী। কতকগুলি ফুলের 
পুংকেশরের পুংদণ্ড পরাগধানীর 
পৃষ্ঠরেখার মধ্যস্থলে একটি বিন্দুর 

ছার! যুক্ত থাকে। এইব্ূপ ফুলের 

পুংদগুগুলি বেশ সরু ও লম্বা এবং 

পুংকেশরটি ফুলের পাপড়ি-আবরণ 
২৮নং চিত্র 

পুংদণ্ডের সহিত পরাগধানীর বিবিধ সংযোগ ৷ 

অতিক্রম করিয়া বাযুতে ঝুলিয়। ক, পার্দলগ্র (88819560) ; খ, পু্ঠলগ্র 

থাকিতে দেখা যায়। পুংদণ্ডের (057511598) ; গ, সর্বমুখ 
সহিত পরাগধানীর এই অভিনব (ড9:851106) 1 

নংযোগপন্থাকে সর্বমুখ (7/554216) বলা হয়। ধান, গম, ভুট্রা প্রভৃতি 
উদ্ভিদের ফুলে এইবপ পুংকেশর ইহার উদ্বাহরণ। 

পুংকেশরের দৈর্ঘ্য সর্বদা সমান হয় না। তুলসী, শ্বেতদ্রোণ প্রভৃতি উদ্ভিদের 

ফুলে চারিটি পুংকেশর থাকে। এইবপ চারিটি পুংকেশরের মধ্যে ভিতরকার 
ছুইটি পুংকেশর লম্বায় ছোট এবং বাহিরের দুইটি লম্বায় বড় হয়। গুংকেশরের 

এই প্রকারের আপেক্ষিক দৈর্ধ্যকে দীর্ঘদ্বযী বা ভিভাইনামাস, (7027%4- 
17025 ; 075 ০, 27772778045 2 50:05) বল। হয়। আবার এমন 

কতকগুলি পুংকেশরবিশিষ্ট ফুল দেখা যায়, যাহাদের ভিতরকার চাৰিটি 

পুংকেশর বড় এবং বাহিরের বাকি ছুইটি পুংকেশর ধর্ধ্যে ছোট হয়। 

সাধারণতঃ সরিষা, মূলা প্রতৃতি উদ্ভিদের ফুলে এইরূপ আপেক্ষিক দৈর্ঘ্যবি শিষ্ট 

পুংকেশর দেখা যায় এবং" এইপ্রকার পুংকেশরের অবস্থানকে চতুষ্টয়ী ব! 
টেট্রডাইনামাস, ( [60201)1527)9%5 5 09027 108) বল হয়। 



শসীত্ বক্র 

্ € (57860102) ) 

ফুলের চতুর্থ স্ভবককে স্্রীস্তবক বা গর্ভকেশর (2:51) বলা হুয়। 
ইছা পুস্পাক্ষের মধ্যস্থলে অবস্থান করে এবং গর্ভপত্রের (08761) দ্বার! 

গঠিত। পুংকেশরের ইছাও 
অত্যাবশ্যক অঙ্গ এবং 

যৌন-জনন-ক্রিয়ার দ্বিতীয় 
অংশীদার | গর্ভপত্রের ভিতর 

ভিম্বক জন্মায় এবং ডিম্বকের 

ভিতর স্ত্বী-জনন-কোব উতৎপ্র 

হয়। ইনার সহিত পুংজনন- 
কোষের মিলনেই বীজের 

উৎপত্তি হয় এবং বীজই 
উত্তিদ্বের বংশবৃদ্ধির বাহুক। 

গর্ভকেশরে এক হইতে 

উন ধিক গর্ভপত্র থাকে। 
পুংকেশরের আপেক্ষিক দৈর্ঘ্য দেখানে। হইতেছে। ০008 

ক, টেট্রডাইনামাস্ (796505109%70008 ) ; গর্তকেশরে একটি মাজ 

খ, ডিডাইনামাস্ (1010515510008) | গর্ভপত্র থাকিলে, এইরূপ 

গর্তকেশরকে একগর্ভপত্রী (710%9227761129 ) বলা হয়। মটর, শিম, 

কালকাসিন্দা, বাবলা, তেঁতুল প্রভৃতি উদ্ভিদের ফুলে একগঠপত্রী গর্ভকেশর 

থাকে। সেইবপ দুইগর্ভপত্র-বিশিষ্ট গর্ভপত্রকে দ্বিগর্ভপত্রী (71597761127) ) 
বলা হুয়। সরিষ' মুলা, স্ুর্মুখী, ধুতৃর! প্রসূতি উদ্ভিদের ফুলে দ্বিগর্ভপত্রী 

গর্ভকেশর বিষ্তমান। আবার যখন গর্ভকেশরে তিনটি পাত্র গর্ভপত্র থাকে, 

তখন এইরূপ গর্ভকেশরকে ত্রিগর্ড পত্রী (27527761120 ) বলা হয় । কুমড়া, 

লাউ ও লিলি উদ্ভিদের ফুলে ব্রিগর্ভপত্রী গর্ভকেশর দেখা যায়। যদি কোন 
গর্তকেশন্ধে তিনটির চেয়ে বেশী থাকে, তখন সেইরূপ গর্ভকেশরকে 
বহছগর্ডপত্রী ( 11650279112 )ধ্বলা হয় । জবা, ঢেঁড়স, আতা প্রভৃতি 

উদ্ভিদের ফুলে বন্ছগর্ভকেশর দেখা যায়। 



ফল 

সাধারণতঃ গর্ভপত্র আকারে কাচের ক্লাসকের (5125) যত। ইহার 
তিনটি অঞ্চলের মধ্যে নিয় অঞ্চলটি বা গোড়াটি স্থল ও গোলাকার । এই 

অংশকে ডিম্বাশয্ব (0৮০7 ) বলা হয়। গর্ভ- 
পত্রের মধ্য-অঞ্চলটি পুংদণ্ডের মত সরু নলের স্টায়। 

ইহাকে গর্ভপতের গর্ভদণ্ড 15:18) বলে। গর্ভ- 

দণ্ডের অগ্রভাগ প্রসারিত এবং গর্ভপত্রেক্ব এই 

অঞ্চলকে পার্ভমুণ্ড (52872 ) বলা হুয়। 

গর্ভকেশরের গর্তপত্ত্রগুলি ষখন পৃথক থাকে 

অর্থাৎ পরস্পর পরম্পরের সহিত সংযুক্ত থাকে না, 
তখন এইবুপ গর্ভকেশরকে মুক্তগর্ভপাত্রী (2.7০- 
62770%5 ) বলে । আতা চাপা, গোলাপ, পদ 

প্রভৃতি উ্ভিদের ফুলে মুক্তগর্ভপত্রী গ্কেশর দেখা 
যায়। আবার অনেক ফুলে গর্ভকেশরে গর্ভগুলি 

পরস্পর যুক্ত থাকে। এইরূপ যুক্তগর্ভবিশিষ্ট গর্ভ- 
কেশরকে যুক্তগর্ভপত্রী (51155627105 ) বল। 

হয়। জবা, সবিষা, বেগুন, কুমড়া ইত্যাদি উদ্ভিদের 

ফুলে যুক্তগর্ভপত্রী গর্ভকেশর দেখা যায় । যুক্তগর্ভপত্রী 
গর্ভকেশরে একটিধাত্র গর্ভদগ্ড ও গর্ভাশয় স্টি হয়। 

গর্তাশয় কধনও কখনও এক-কুঠরীযুক্ত বা 
এককোন্ঠ (07%75100512 ) হয়; যথা আফিং 

ও পেঁপের গর্তাশয়। সেইরূপ তুলসী প্রভৃতি 
ফুলের গর্ভাশরে ছুইটি কুঠরী থাকে । বেগুনের 

এইক্ধপ গর্তাশয়কে ছ্বিকো্ঠ (8/০০%1% ) 

৩*নং চিত্র 

গর্ভপত্রের বিবিধ অংশ 
দেখানে। হইতেছে। 

১, গর্ভনু্ড; 
২, গর্ভদও্ড ; ৩, গর্ভাশয় | 

বলা হয়। শতমূলী, রজনীগন্ধা প্রভৃতি ফুলের গর্ভাশয়ে তিনটি কুঠরী দেখিতে 

পাওয়া] যায়। সথতরাং ইহাদের ত্রিকোন্ঠ (?%7165127 ) গর্ভাশয় বলা হয়। 
যখন গর্ভাশষে তিনটির চেয়েও বেশী কুঠরী থাকে, তখন এইবপ গর্ভাশয়কে 

বছকোন্ঠ (21191০65127 ) বলা হয়। জবা, ঢে'ড়স প্রভৃতি উদ্ভিদের ফুলে 

এইবূশ গর্ভাশয় দেখা যায়। 

গর্ভপত্রের গর্ভমুণ্ড সাধারণতঃ প্রসারিত হুয়। উ্হ! পুষ্ট হইলে আঠালো 



৫5 জীববিজ্ঞান-প্রবেশ--৩য় ভাগ 

রস নির্গত করে গর্ভমুণ্ড নান! আকারের দেখ! যায়; যথা__আফিং ফুলে ইন? 

৩১নং চিত্র 

গর্ভপত্রের মংঘোগ দেখান হইতেছে । 
ক, মুক্তগর্ভপত্রী (40068170059) 3 

থ, যুক্তগর্ভপত্রী 19520050০95) 

তাৰকাকার (22:25) করবী 

ফুলে ইহা] ডমরু-সদৃশ ( 10%759-6911 

52964 )7 ধানের ফুলে ইহা 
লোমশ (552272/0) এনং পদ্মফুলের 

গর্ভমণ্টি শাসালো গ্রন্থিযুক্ত 
( 0/27:2%12 ) হয় । 

অনেক ফুলে গর্ভমুণ্ড দুইভাগে 

বিভক্ত দেখা যায়। এইব্প গর্ভ- 

মুণ্ডকে দ্বিখণ্ডিত (8%4) বলে। 
ধুতৃরা, বেগুন প্রভৃতি উত্ভিদের ফুলের 

গভমুণ্ড ইহার উদাহরণ। ভ্র্িখণ্ডিত 
(124 ) গর্ভমুণ্ড কুমড়া ও লিলি 

ফুলে দেখা যায় । 

সলমসহংমোগ্গ শু জঅসসসহহোগ্গ 
(00015652018 8100 9,017655105 ) 

(ক) সহমস্হত্বোঙ্গ (00015658018 ) 2 

পুংকেশরগুলি নিজেদের মধ্যে যখন যুক্ত হয়, তখন এইক্প সংযুক্তিকে 

সমসংযোগ বলা হয়। পূর্বে বলা হইয়াছে যে, পুংকেশরে ছুইটি অঞ্চল আছে; 
যথা__পুংদণ্ড ও পরাগধানী। পুংকেশরের পুংদগুগুলি যখন পরস্পর যুক্ত হয়, 
তখন অনেকগুলি পুংকেশবের পুংদণ্ড একটি বা একাধিক গুচ্ছে (22217) ) 

পরিণত হুয়। নিয়ে বিবিধ প্রকারের পুজ্ছ-সংযোগের বিবরণ দেওয়া হইল £ 
১। একগুচ্ছ ( 7১107090611715005 7 7+10109 ০০ 076 ) 80630218008 

শপ [30015010 ) £ 

পুংকেশরের সকল পুংদগুগুলি যুক্ত হইয়! যখন একটি পুচ্ছে পরিণত হয়, 



ফুল ১ 

'তধন এইরূপ পুংকেশরকে একগুচ্ছ বলা হয়। একগুচ্ছ পুংকেশরে পরাগধানী- 
গুলি পৃথক বা! যুক্ত থাকে। জবা ও কার্পাস ফুলে এইক্ধপ একগুচ্ছ পুংকেশর 
দেখা যায়। 

২। দ্বিগুচ্ছ (10159510103) যখন পুংকেণরের দগুগ্তলি যুক্ত হইয়া 
ছুইটি প্রধান গুচ্ছে পরিণত হয়। এই ক্ষেত্রেও পরাগধানীগুলি যুক্ত থাকে। 

৩২নং চিত্র 

পুংকেশরের সংযোগ । 

ক, একগুচ্ছ । খ, দ্বিগুচ্ছ; গ, বহুগুচ্ছ; ঘ, যুক্তপরাগধানী | 

অপরাজিতা, বক, মটর প্রভৃতি উত্তিদের ফুলে এইরূপ ছ্বিগুচ্ছ পুংকেশর দেখা 

যায়। ৃ 

৩। বন্ছগুচ্ছ (9০15 8061015009 £ 0০" -:1721)- যখন পুংকেশরের 

ফলগুলি যুক্ত হুইপ! চুইটির চেয়ে বেশী গুচ্ছে :পরিণত হয়, তখন এইরূপ 

পুংকেশরকে বহগুচ্ছ পুংকেশর বলে। বহুগুচ্ছ পুংকেশরেও পরাগধানীগুলি যুক্ত 
থাকে। লেবু, শিমুল প্রভৃতি উদ্ভিদের ফুলে বহ্পগ্চ্ছ পুংকেশর দেখা যায়। 

এমনও দেখা গিয়াছে ষে, কোন ফুলের পুংকেশরে পরাগধানীগুলি পরম্পর 

যুক্ত থাকে, অথচ ইহাদের পুংদগ্ুগুলি পৃথক দেখা যায়। এইরূপ পরাগধানীর 



৫২ জীববিজ্ঞান-প্রবেশ-_৩য় ভাগ 

সংষোগকে মুক্তপরাগধানী (57586165805 7 5070 ৮ 6০860৩ % 897055 

এ (০ 10) ) বল] হয় । কুমডা উদ্ভিদের পুংপুস্পে যুক্তপরাগধানী খুবই স্পষ্ট 

দেখা যায়। 

(খ) ভনমসহনোগ | /015981010 ) 2 

পুংকেশরগুলল বখন স্কুলের অন্ত কোন স্তবকের সহিত যুক্ত হয়, তখন এই 

৩৩নং চিত্র 

পুণকেশরের অসমসংযোগ দেখান হইতেছে । 

ক, রজনীগন্ধার পুষ্পপুটলগ্র ; খ, ধূতুরার দললগ্ন £ গ, যোৌধিংপুংক্ষ । 

সংযুক্তিকে অসমসংযোগ (49776510% ) বল! হুয়। এইব্প অসমসংযোগ 

প্রধীনতঃ তিন প্রকারের £ (১) পুষ্প পুল (22719495 )-__পুধকেখরের 

পুংগ্গুলি যখন ফুলের পুষ্পপুটে ( 65120) সহিত যুক্ত হয়, তখন 

, এইরূপ অসমসংযোগকে পুম্পপুটলগ্ন বলে; বথা-_রজনীগন্ধা, ক্রীমম প্রভৃতি 



স্থল ৫৩ 
ফুল ইহার উদ্দাহরণ। (২) দললগ্ন (272210%5 ) হ পুংকেশরের যখন 

পুংঘগুগুলি ফুলের পাপড়ির সহিত যুক্ত হুইয়] অবস্থান করে, তখন লসংষোগকে 

দললগ্ন বল! হয় 7 ধুতুরা, তুলসী, রূক্তদ্রোণ প্রভৃতি উত্ভিদের ফুল ইঞার উদাহরণ । 
যোষিৎপুংক্ক ( 07%2%27085 ) ২. পুংকেশবের পুংদণ্ড যখন গর্ভপত্রের 

গর্ভদগ্ডের সহিত যুক্ত দেখা যায়, তখন এইরূপ সংযোগকে যোধিৎপুংস্ক বলা হয় ; 
আকন্দ, অকিড প্রভৃতি উদ্ভিদের ফুলগুলি ইহার উদাহরণ । 

ভসল্্রীন্রিন্যাস্ন 

( 019806186916019 ) 

গর্ভপত্র সাধারণতঃ পাতার পরিবতিত রূপ। পাতার দুই প্রাস্ত সংযুক্ত 
হইয়! নলাকার গর্ভপত্রের কৃষ্টি হয়। গর্ভপত্রের মধ্যশিরাকে পৃষ্ট-সদ্ধি 
(00521 5%%/6 ) বলা হয় এবং প্রাস্ত-সংযুক্তিকে অস্কীয্ সন্ধি (77671 

557 ) বলা হুয়। গর্ভপত্রের সংযুক্ত কিনারায় স্থূল কলার উৎপত্তি হয়। 
এইরূপ স্ুুল কলার উপর এক বা একাধিক ডিম্বকের (0৮%19 ) উৎ্পতি হয়। 
সঙ্গ কলাসমগ্রিগুলিকে আমরা (126272 ) বলা হুয়। ডিম্বাশয়ের ভিতক্ষে 

অমরার উৎপত্তি ও নানাবিধ অবস্থানের প্রণালীকে অমরাবিন্যাস 
(21202782607 ) বলা হয় | অমরাবিষ্তাস সাধারণতঃ ছয় প্রকারের হয়; 

যথা 

১। প্রীভ্তীষ্ব (215781091)8 এইরূপ অমব্রাবিস্তাসের ডিম্বাশয় এক-. 
গরঠপত্রী এবং গর্ভপত্রের অন্বীয় সন্ধি উপর অমরার উৎপত্তি হয়। প্রান্তীয় 

অমরা বন্তাসের ডিম্বাশয় সাধারণতঃ এককোববি শিষ্ট হয় । ছোলাঃ মটর, লিম, 

কঙ্গাই প্রভৃতি উদ্ভিদের ফুলে এইরূপ অমরাবিগ্ঠাস দেখ যায় । 

২। বছুপ্রাস্তীয্ (7280681) £ দুই বা ততোধিক গর্ভপত্রের সংযুক্ত 

প্রান্তের ভিতরের দ্রিকে যধন অমরার উৎপত্তি হয়, তখন এইকূপ অমরাবিষ্তাসকে 

বহুপ্রাস্তীয় অমরাবিষ্ঠাস বল হুয়। ভিথ্বাশক়টি প্রাস্তীয় অমরাবিস্তাসের মত 

এককোষ্ঠবিশি্ হ্য়। শিয়ালকাটা, শলী, পেপে ইত্যাদি ফুলে বন্প্রাস্তীয় 

অমরাবিভ্ভাস দেখা যায়। সরিষ। ফুলের ডিম্বাশয় প্রথমে বহপ্রান্তীয় হয়, পক্ে 



৪ জীববিজ্ঞান-প্রতবশ--৩য় ভাগ 

উচ্থার দুইটি অমরার মধ্যবর্ত স্থান হইতে একটি পর্দার (1691%% ) টি হইয়া 
এককোটষ্ঠবিশিষ্ট ভিশ্বাশয়টিকে দ্বিকো্ঠবিশিষ্ট ভিস্বাশয়ে পরিণত করে। এইকপে 

কুমড। ফুলের ডিম্বাশয় পূর্ণাঙ্গ অবস্থার পর ব্রিকোষ্ঠে পত্রিণত হয়। 

৩। অক্ষীক্ (411) 53 এইক্ষেত্রে ছুই বা! ততোধিক গর্ভপত্রের 
কিনারাগুলি ভাজযুক্ত হুইয়া ভিম্বাশয়ের কেন্ছ্রে মিলিত হয়, এবং অক্ষ নিাণ 

করে। এইকূপ অঙক্গীয়ের বাহিরের ধিকে অমরার উৎপত্তি হয়। এইপ্রকার 

অমরাবিস্তাসকে অক্ষীন্ব বলা হন্্র এবং ইহ! জবা, ঢেড়স, রজনীগন্ধা ও শতমৃগী 

প্রভৃতি উদ্ভিদের ডিম্বাশয়ে দেখ! যাঁয়। এইক্ষেত্রে ইহাই উল্লেখযোগ্য যে, 

গরপত্রের সংখ্যা অনুযায়ী ডিথ্বাশয়ের প্রকোষ্ঠের সংখ্য] নির্ণয় কর] যায়? যেমন-_ 

জবাফুলের পাঁচটি গর্ভপত্র থাকায় উদ্ধার ডিশ্বাশয়ে পাচটি প্রকোষ্ঠ বিদ্যমান । 

৩৪নং চিত্র 

বিবিধ প্রকারের অমরাবিষ্ঞাস দেখানে! হইতেছে। 
ক, গাত্রীয় (95092909191) ;) খ, মুক্ত-মধ্য (81:98-992, 0:51) ; গ. বহ্প্রাতীয় (287219651) ; 

ধু, অক্ষীয় (8501) ও প্রাভীয় ( 815181051)। 

৪। মুক্তমধ্য (চ56-০55881)8 এইরপ অমরাবিন্তান অক্ষীর 
অমদাবিন্তাসেষ পরিবতিত দ্ধপ। এইক্ষেত্রে গর্ভপত্রের ভাজযুক্ত প্রাটীরগুলি 



ফুল ৫৫ 

ভাঙিয়। যায় এবং ভিস্বাশপ্নের কেন্দ্রের অঙ্কের উপর অমরাগুলি বৃত্তাকারে অবস্থান 

করে। ভাজযুক্ত প্রাচীরগুলি ভাডিয়! যাওয়ায় ডিম্বাশয় এককোষ্ঠবিশিষ্ট হুয়। 
তুঁত বা পিঙ্ক (7100. ) ফুলের ডিম্বাশয় ইহার উদাহরণ । 

৫ | গীত্রীয় (90795:6515] ) 2 এইরূপ ক্ষেত্রে আমরা বনুকোষ্ঠবিশিষ্ট 

ডিম্বাশয়ের প্রাচীরের ভিতর ও পার্থ হইতে উৎপন্ন হয়; যথা _শাপল। ও শালুক 

ফুলের ভিম্বাশয়। 
৬। মৃলীয্ব (89581) £ এইপ্রকার অমরাবিন্তাসে ভিম্বাশক়ের যুল হইতে 

অমরার উৎপত্তি হয় এবং ভিম্বাশয়ের ভিতরকার গান্র মস্থণ ! গীদ1 ও হুর্ধমুখী 
মধ্য-পুপ্পিকার ভিম্বাশযের মূলীয় অমরাবিস্যাস দেখা যায়। 

ভি 

(05215 ) 

ব্লক ভর্গভিষ্ৰ (5£1006076 01 05216 ) 2 

পূর্বে বল! হইয়াছে যে, ডিম্বাশয়ের মধ্যে ডিম্বকের উৎপত্তি হয়। ভিম্বকগুলি 

অমরার উপর অবস্থান করে। অমরার সহিত প্রতিটি ডিম্বক একটি সরু বৃত্তের 
মত অঙ্গের দ্বার] সংযুক্ত । এই বৃস্তের মত অঙ্কে ডিম্বকনাড়ী (5%%715%1%5 
07175788016 ) বলা হয় । ডিম্বকনাড়ীর ষে অংশের সহিত ভিম্বকটি সংযুক্ত হয়, 
তাহাকে ডিম্কনাভী ' 7721%7% ) বলে । ডিম্বকের দেহকলাকে ভ্রণপোষক 

(75০61155) বল। হুয়। ভ্রণপোষকটি দুইটি ত্বকের ছারা আবুত থাকে। 

জনপোষকের এই আবন্ণগুলিকে ভিম্বকতৃকৃ (1%:92£57/25 ) বলা হয়। 
কোন কোন ফুলের ভিম্বকে ( চন্দন ) একটিমান্র ভিম্বকত্বক্ থাকে না। ভিহ্বকত্বকৃ- 

গুলি ডিম্বককে সম্পূর্ণভাপে আবৃত করে নাঁ। ইহাব্না ডি্বকের শীর্ধদেশের সামান্য, 

অংশ (ছিদ্রের হাড়) অসশাবুত নাথে। এই অনাবৃত অংশকে ডিম্বকরক্ত্ 

(71700112) ও ভ্রনপোষকের যে অংশ হইতে ডিম্বকত্বকৃগুলি উৎপন্ন 

হইয়াছে, সেই অংশটিকে ভিন্বকমূল ( 0/21252 ) বলা হয় । এখন বে কোন 

একটি ডিস্বকের লম্বচ্ছেদ অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে দেখিলে, উহার ভিতরে 

একটি বস্ত দেখিতে পাওয়1 যায় । ইহাকে ভ্রণচ্ছলী (7%চ709-520 ) বলা 
হয়। ভ্রণস্থলী ডিম্বকের উপরের দিকেও ভিম্বকরদ্ধের নিষ্কে বিদ্যমান । ভ্রণস্থল্খ 

উদ্ভিদের স্্রলিজধর ( ঢ০70916 £919660191)566 ) দশা । একটি পূর্ণাঙজ ভিম্বকের 

জী. বি. ( ৩য় )-৮৫ 
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জণস্থলীতে গর্ভাধানের পূর্বে অনেকগুলি কোব থাকে। ইহাদের মধ্যে 
ভিম্বকরদ্কের দিকে অবস্থিত তিনটি কোষকে একতে শার্ভযন্ত্র £8-2227 2:85) 

বলা হুয়। গর্ভযন্ত্রের তিনটি কোষের মধ্যে প্রথম ছুইটি আকারে অপেক্ষাকত 

৩৫নং চিত্র 

ডিম্বকের বিভিন্ন অংশ। 

১, ডিম্বকরন্ধ ; ২, ডিম্বকত্বক্॥ ৩, ভ্রণপোধক ; ৪, জপস্থলী ; ৫, ডিম্বকমূল ; 

৬, ডিম্বকপাড়ী ; ৭, সাহায্যকারী কোষ; ৮, ডিম্বাণু ; ডেফিনিটিভ 

নিউক্রলিরস; ১০, প্রতিপাদ কোবযসমষ্টি | 

ছোট । ইহাদের সাহায্যকারী কোষ (571757225০7 72 21705776 6611) 

বল] হয়। তৃতীয় কোষটি বড় এবং ইহাকেই ভিম্বকের ভিন্বাগু (784-051] ০: 

0%%7% 0: 0957276 ) বলে। গভযন্ত্রের ঠিক বিপরীত দ্দিকে অর্থাৎ 

ডিম্বকমূলের ঠিক উপরে আরও তিনটি কোষ দেখা যায় ইছাদের প্রতিপাদ 
কোষসমন্টি (2%£726321 ০9115 ) বলে। 

ভ্রণস্থলীর মধ্যস্থলে ছুইটি নিউক্লিয়ম-পূর্ণ একটি কোষ দেখা যায়। এই ছুইটি 

নিউক্লির়সকে পোলার নিউক্রিয়স (£১0127 7%016%5 ) বলা হয় । পোলার 



ফুল ৫৭ 

নিউক্লির়স ছুইটি মিলিত হুইয়! পরে একটি নিউক্লিয়সে পরিণত হয়) তখন এই 
একক নিউক্লিয়সটিকে ডেফিনিটিভ নিউক্রিয়স €109721772 75018%5 02 

9800152270) 72015%5 01 20127151077 ?8016%5 ) বলা হুয়। সাধারণতঃ 

উপরি-উক্ত নিউক্লিয়সযুক্ত কোষগুলিতে কোষপ্রাচীর থাকে না; থাকিলেও উহ? 
অতীব সু্স ও সেলুলোজ-ন্মিত। 

ভিস্ল্বক্ষেল্র এককান্্রত্িদক ( (5005 ০0£ ০1) ই 
সাধারণতঃ ডিম্বক চারি প্রকারের হয়?) যথা 

১। উধ্বমুখ 00101060900 2 01600 7 572157 ) 00008 -. 

2) 5 এইক্ষেঞ্জে ভিম্বকটি সোজাভাবে অবস্থান করে এবং ডিসম্বকরন্ধ, 

ডিশ্বকমূল ও ভিম্বকনাভি একই লশ্বাকার সরলরেখার উপর অবস্থান করে। 

পানমরিচ, গোলমরিচ, পিপুল প্রভৃতি উদ্ভিদের ফুলে এইবুপ ডিম্বক দেখা 

ষায়। 

৩৬ন্দং চিন্ত্র 

ডিম্বকের প্রকারভেদ দেখানো হইতেছে । 
ক, ভধ্বনুখ ; খ, অধঃমুখ ; গ, বক্রমুখ। ঘ, পার্মুখ। 

১ ভিম্বকনাড়ী; ২, ডিম্বকমূল; ৩, ডিম্বকরম্্ী। 

২। অধ5মুখ € 4১108007009 7 8108. 02072/2745$ 01 29 ) ৫ 

ইহাকে উন্টান্ো] ডিশ্বকও বল] হুয়। এইরূপ ডিম্বকে ভিম্বকমূল ভ্রণস্থলীর 
শীর্ষধেশে এবং ডিস্বকৎন্ত্র ভ্রণস্থলীর নিয়ে বিছ্যমান। এইক্প ডিস্বকে ডিথকনাভি 

এবং ডিগ্বকনাড়ী খুবই কাছাকাছি থাকে । মটর, ছোলা! প্রভৃতি ফুলের €গ্বক 

এই ধরনের । 

৩। পাশ্বমুখ (40 01400] 008 ) 810009101৮৮ 0067 52025 ) : যখন 

ডিম্বক তির্যকৃভাবে অবস্থান করে, অর্থাৎ যধন ইহা] এমনভাবে বাবিয়া যায়, 
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যাহাতে ইহার ভিম্বকরন্জ এক ডিগ্বকনাড়ীর সংযোগে প্রান্থ এক. সমকোণ হয়। 
খফিং ও কানুন্দিপানা ফুলে এইরূপ ডিক দেখা যায় । 

৪1 বত্রমুখ ( 05200195106 09005 3 15870005105. ০7162 0) £ এই- 

বকমের ডিম্বক খুব বেশী বাকিয়া ঘোডার খুরের মত দেখিতে হয়। এইরূপ 

ভিশ্বকে ভিশ্বকরঞ্ধী ও ডিম্বকমূ এক সরলরেখার উপর অবস্থান করে না এবং 

ডিম্বকনাড়ী অংশটি ডিঘ্বকরন্ধ ও ভিম্বকমূলের মধ্যবতাঁ স্থানে বিদ্যমান । 

ক্যাপদেলা ও সরিষা উদ্ভিদের ফুলে এইরূপ ন্বক দেখা যায়। নিম্মে ডিস্বকের 
বিভিন্ন অধশের একটি ছক দেওয়] হইল £ 

ডিম্বক 
(0৮51৩) 

__7777777া 
| ] ] | | 

ভিষ্বকনাড়ী ডিম্বকনাভী ডিম্বকমূল ক্রস্থলী ভিম্বকত্বকৃ ডিম্বকরন্ধা জণপোষ 
(ফ্রা301019) (নু ]0)  (09%155%) (0080:5০- (0706885- (১৫19:00518) (টব 5091109) 

880) 3702769) 
এপাশ আপনা শাসক প্লাস শিট পাশ 

ইরা 1 
চিনি ডেফিনিটিভ নিডক্রিয়স প্রতিপাদদ কোষনমষ্টি 

()0£-5008 5608) (10590016155 100901658) (47061109081 0611) 

০০২৯১ 
| | 

ডিম্বাণু সাহায্যকারী কোষ 
(0 %8:07) (85709:5108 07 17+100108 091) 

পরিবতিত বীটপ-ই পুষ্প 
(610৬7617 25 ও 200010250 51)০০) 

বিটপ ফুলে রূপান্তরিত হয়, তাহা! সহজেই বোঝা! যায়। এমন কতকগুলি 
ছুস দেখা যায়, যাহার দ্বার] প্রমাণ কর] যায় যে ফুলের বিভিন্ন স্তবকগুলি 
বিটপের পাতা এবং উহার পুষ্পাক্ষটি বীটপের শাখ। নিম্নে কয়েকটি প্রমাণ, 
উদ্বাহুরণসহছ উল্লেখ করা হুইল £ 

(১) ফুলের পুম্পাক্ষটি ভালোভাবে পর্ধবেক্ষণ করিলে দেখ] যায় যে ইহাতে 
চারিটি পর্ব ও ভিনটি পর্বমধা বিদ্যমান । কিন্তু এই অঞ্চলগুলি এতই সংক্ষিপ্ত যে 
উদ্া৷ সহজে বোবা! যায় না। এইদপ পর্ব হইতেই ফুলের চারিটি স্তবক 
জন্সায়। স্তবকগ্ডলি আবর্তাকারে বা সপিলভাবে পুষ্পাক্ষের উপর সজ্জিত থাকে । 
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কোন কোন ফুলে পুম্পাক্ষটি বেশ লম্বা হয়, তখন উহ্ার পর্ব ও পর্মধ্যগুলি 
সহজেই দেখা যায়। বৃতি ও দলমগ্ডলের মধ্যবর্তী পরমধ্যকে দলধর 

(275,905 ) বলে । দলমগ্ডল ও পুংস্তবকের মধ্যবর্তী পর্যধ্যকে পুংধর 

(27527077075 ) বলা হুর | সেইরূপ পুংস্তবক ও স্ত্রী-স্তবকের মধ্যবর্তা 

পর্মধ্যকে আ্রীধর (977:97/0/6) বলে । ঝুম কোল তা 12550? 16107561) 

ফুলের পুংধর বেশ সুম্পষ্ট। কনকচাপ! ফুলের স্ত্রীধরটিকে পব্ষ্ষার দেখা যায়। 

সাদা ছুড়ছড়ি ফুল € 090/77215270755 ) পুংধর ও স্ীধর উভয়ই বিগ্যমান। 

এই অংশে যখন পুংধর ও জ্ীধর দেখ যায়, তখন এই অঞ্চলকে উভলিঙগধর 

| 0 
উড 
ন্! 

॥1 

/ 

211/1 

:%, টি 

রর 

্ ০ রি 

// 2 ? / £ / ্ 

4 / 0//- 

1৫7? ॥ / 
1 

/ 

মি 

“৫ 

৩৭নং চিত্র 

বিটপের পুম্পে পরিণতি দেখানো হইতেছে । 

ক, সাঘ। হুড়ছড়ি গাছের (95810002889 ) ফুল£ ১, স্ত্রীধর । ২, পুধর | 

খ, ঝুমকোলতার ফুল ; ১, পুধর। 

€ 97/1721270170716 7 407,26 ল 1০779167 27270 সত 10816 7: 197:076 - 

1501061 ) বলে। ক্লাক্ষস গোলাপ (71050085 7056) ফুলের পুম্পাক্ষ 

সত্যই বিচিন্র। পুম্পাঙ্গটি প্রথমে ফুলের চারিটি স্তবক উৎপন্ন করে কিন্তু এক্ষেত্রে 
ইছ1 সংক্ষিপ্ত না হইয়া বর্ধনশীল শাধার মত বৃদ্ধিলান্ত করে এবং উহার পর্ব ও 
পাতার বঙ্গে শাখা €্শাখ জন্সায়। ও 

(২) ফুলের স্তবকগুলি যে প্রকৃতপক্ষে পাতার পরিবতিত রূপ, তাহ। সহজেই 
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প্রতীয়ঘান হুয়। ইহাদের ত্বকে পত্ররজ্ধ থাকে। বেবিনা বা রসেন্ডা 
(755922 ) ফুলের অনেকগুলি বৃতির মধ্যে একটি বৃতি সবুজ পাতায় 

পরিণত হুয়। শালুক ফুলের চািটি স্তবকের অংশগুলিকে পর্যবেক্ষণ করিলে 
দেখা য'য় যে, ইহারা পাতা হইতে ধাপে ধাপে পরিবতিত হুইয়াছে। ইহাদের 
বৃতি ও পাপডির আকার পাতার মত হুয়। গর্ভপত্রগুলি পরিবর্তনের চুডাস্ত 

্ূপ ধারণ করে এবং ইহারা আকারে আরও ক্ষুত্র ও নলের মত হুয়। কয়েক 

প্রকার গোলাপ, স্থলপন্ন প্রভৃতি ফুলের পুংকেশর পাপড়িতে পরিবতিত হুয়। 

সবুজ গোলাপ ফুলের গর্ভপত্র সবুজ পাতায় পরিণত হুয়। সর্বজয়া বা কলাবতী 

৩৮নং চিত্র 

বিটপের পুষ্পে পরিণতি দেখানো হইতেছে । 

ক, জংলী গোলাপ: থ, পদ্মকুলের পাপড়ির পযায়ঞ্ষে পুংকেশরে পরিণতি | 

ফুলের গর্ভপত্রগ্তশি পাপড়ির মত দেখিতে হয়। গ্গিনিয়া ফুলের গর্ভপত্র 

পাপটতে পরিণত হইতে দেখ! গিয়াছে । মটর ও বক ফুলের গর্ভপত্রটির সবুজ 

রঙের হুয় এবং ইহাতে স্পষ্টভাবে শিরাউপশির1 দেখ] যাক । উদ্ভিদ্বিদ্গণের 

মতে, সবুজ পাতার ছুপ্রাস্ত লঞ্ধালঙ্গি ভাবে সংযুক্ত হুইয়া উক্ত গর্ভপত্রের স্্টি 

করে। ইহা ব্যতীত মুকুলের মধ্যে পাতা যেভাবে থাকে (মুকুলপান্রবিন্যাস 
_িদ্ধপত্রবিষ্তাস _-79/7017210% ), ঠিক একই পদ্ধতিতে পুষ্পমুস্থলের মধ্যে 
পুষ্পপত্রগুলিও সঙ্জি 5 থাকে । স্থতরাং উপ্লরি-উক্ত তত্বগুলি লক্ষ্য করিলে সহজেই 

প্রধাণ হয় যে, পরিবতিত বিটপই ফুল । 



ফুল ৃ ৬১ 

অনুশীলনী 
১। চিত্রসহ একটি আঘর্শ ফুলের বিভিন্ন অংশের বিবরণ দ্বাও। ফুলের বিভিন্ন অংশের 

কার্যকারিতা বর্ণনা কর। (709801109 017675726 082৮৪ ০01 ছে ঠ 0108] 10৩৮, ৪৮ 
86 60917 10770610108? 10850 78856 50086021388. ) 

২। পুপ্পাক্ষের উপব পুষ্পপত্রের ব। স্তবকের বিবিধ প্রকারের সন্নিবেশ উদ্বাহরণ ও চিত্রপদহ 
বর্ণনা কর । (170930118 ৮8710138 650695 01 17718926107) 01 20251 19৮9৪ 01) 69 

11) ৯18:00119 100 85162016 930৯1000189 907. 8109601)69 ). 

৩। নিম্নলিখিত শব্দগুলির অর্থ উদাহরণসহ বর্ণনা কর £__ 

(1) সমাঙ্গকুল। (11) উভলিঙ্গ, (211) পুংপুষ্প, (1) স্ত্রীপুষ্প, (দ্) ভিন্নবাসী, (ঘ1) অসমঙ্গ, 
(18) বন্ৃপ্রতিসম, (211) পূর্ণ'জ ফুল, (1) মিশ্রবাসী । [ 0301510 505 10110দ108 

667৮708 সা10) :80169019 9১5৮7199--(1) [5950515, (11) 179:178%018702169, 
(11) 95001056970 .21, (1) 11861118+9 1097, () 1010990105৭, (দঃ) [71605192, 
(11) 06100080111) 10, (5111) 00920101969 80959, (15) 1১015258005 ]. 

৪। বৃতির রূপান্তর এবং স্থিতির বিষয় যাহ! জান উদ্বাহরণসহ লিখ। 
(019 82 50909000601 771071967 091) 800 158 00151010 চা105. ৪0165019 

85 00168). 

৫| দ্বশমগ্ডলের বিভিন্ন প্রকারের আক'র উদ্দাহরণসহথ বর্ণনা কর । (3098021069 058 

60:08 01 0010119 জা1110 00091 8য970019৭ ). 

৬। একটি পু'কেশরের বিবিধ অংশ চিত্রসহ বর্ণনা কর। ডিডাইনামস্ ও টেট্রাডাইনামস্ 
কথার অর্থ কি? (019 %0 %-090005 01 61) ৮2৮1008 28210209 01 5 ৪65095610 আ(1) 

৪8109601095. 1796 0৩ ০০ 10092 1957 009 690) “1010 105%10)008 8100. 17968 05- 
20%00008”৮ ?) 

৭) একটি গর্ভপত্রের বিভিন্ন অঞ্চল চিন্রসহযোগে বর্ণনা কর। ইহার বিবিধ অঞ্চলের 
কার কি? (0099০16 ড71008. £821008 01 5 08709 16 88960229র. ঘ10%6 
&76. 659. [10061010থ 0 615893 2£8£1018 ? ) 

৮। সমস*যোগ ও অলমসংযোগ কাহাকে বলে? পুংকেশর কি-ভাবে সমসংষোগ ও 
সমদংযোগ পদ্ধতির দ্বার! পরিবঠিত হইয়াছে তাহা উদ্দাহরণ ও চিত্রপহ বর্ণনা কর। (199509 
300991090 00 80139100. [দ)য071510 [00 80%107908 88 1001693 0057 001381020 
৪0 93106ব170 160, 880960109৭ 870 85510790193 ). 

৯; অমরা কাহাকে বলে? বিবিধ প্রকাবের অমরাবিন্যাসের উদাহরণ দাও ও চিত্রসহ 
বর্ণন। কর। (1052509 0506069%, 17210197) 58770810203 0£ 01809106568) অ[6০ 

87050010193. 15993 10681 ৪1০100%৪ ). 

১*। গর্ভাধানের পুর্বে একটি পূর্ণাঙ্গ ডি্বকের বহির্গঠন ও অন্তর্গ্ন চিত্রনহ বর্ণনা কর। 
(193807106 05 ৪৮০০2 0 2 (50081 ০৪719 081078 181:61112867010, 17285 
3)88,6 81:0/0)068 ), 

১১। ডিম্বকের বিবিধ আকার উদাহরণ ও চিত্রসহ বর্ণনা কর। ( ঘ1301510 610০৪ 
85098 ০1 ০০1৪৪ 1৮; ৪0091017063 %00 93:9/101)98 ). 

১২। বিটপ-ই পরিবঠিত হইয়' ফুলের বিবিধ অংশে পরিণত হইয়াছে তাহা কি ভাবে প্রমাণ 
করিতে পার! যায়, বর্ণনা কর। ((78018%10 10দ্দঘ ০9910 05 0:০5 00%6 ৪ 2058: 18 & 

100711690 ৪80০৮ ) 

১০। নিক্লিখত বিষয় যাহা জান লিধ। ( 7269 188৮ 700. 0০৬ 01) *- 

(ক) যুক্তগর্ভপত্রী, (ধ) দ্বিপগ্রচ্ছ, (গ) মুক্রপরাগধানী, (ঘ) উভণ্লঙ্গধর, (উ) জ্রণস্থলী। 
[ (&%) ৪07555:9308, (9) 101৯329৮98২, রা 95381093130, (8) ৫710800:0000:9৪ 
(6) [0729 0:59990. ] 



ততীয় পারিচ্ছেছ 
পরাগ-সং যোগ 

(2০112175002 ) 

গর্ভাধানের জন্তই ফুলের হি হয়। স্তরাং একজা তীয় ফুলের পরাগরেণু 

সেইজাতীয় ফুলের গর্ভমুণ্ডের উপর স্থানাস্তরিত করা আবশ্তক। কারণ 
পুংকেশরের পরাগধানীর ভিতর পরাগরেণু জন্মায় এবং গর্ভপত্রে ডিত্বকের ভিতর 

জন্মায় ডিম্বাণু। এই দুইটি পুং ও স্ত্রী-জননকোষের সংযোগের ফলেই বীজের 
উৎপত্তি হয় এবং এইবপ স্ত্রী-ও পুং-জননকোষের সংযোগকে গভ্ভীধান (757%- 
[15207 ) বলে । সুতরাং গর্ভধান প্রক্রিয়! সক্রিয় করিতে হুইলে পরাগরেণুর 

স্থানান্তরিত হওয়া দরকার । পরাগধানী হইতে পরাগরেণুর গভভপত্রের গর্ভমুণ্ডের 
উপর স্থানাস্তর-পন্থাকে পরাগ-সংযোগ (7011720% ) বলা হয়। এক- 

জাতীয় ফুলের পরাগরেণু যখন সেই ফুলের বা মেই গাছের অন্ত ফুলের গর্মুণ্ডের 

উপর পতিত হয়, তখন এইরূপ পরাগ-সংযোগকে স্ব-পরাগ সংযোগ €5৪শি 

1201157726801) 01 6082775672০ »5 5610, £07205 _ 108:008£6 ) বলা 

হয়। আবার যখন একজাতীয় ফুলের পরাগরেণু সেইজাতীয় অন্ত গাছের 
ফুলের গর্ভমুণ্ডে পতিত হয়, তখন সেইক্প পরাগ-সংযোগকে ইতর পরাশ- 
যোগ (07055-15/552:5077 01 41192277) 21105 2 166121)0) বল। 

হয়। ফুল পরাগ-সংযোগের জন্ত জলগ্রকৃতির উপর নির্ভরশীল। বাতাস, জলঃ 

কীট-পতল, প্রাণী প্রভৃতি প্রকৃতির হাতিয়ারের ছারাই পরাগ-সংযোগ সাধিত 

হয়। তদহ্ছসারে ফুলের শ্রেণীবিভাগ নিম্বলিখিতভাবে করা হুইয়াছে; যথা 

(১) বান্ধুপরাগী (2%57509711085 )7 ২) পতন্দপরাগী (27760%0- 

77110%5 )) (৩, জলপরাগী (72077£195 ); এবং (৪) প্রাণিপরাগী 

(229971055 )। এইসকল ফুলের বিশেষত্ব একে একে বর্ণনা] কর! হইতেছে । 

১। বায়ুপরাগী (20610091711 005 01: 4806107019198]5 ) 27)27705 

সু ড100 ) £ 

বায়ু দ্বার! যে-সমস্ত ফুলের পরাগ-সংযোগ হয়, তাহাদের বাষুপরাগী বলে। 

এইপ্রকার ফুলগুলি আকারে ছোট হয়। ইহাঙ্জের রঙ উজ্জল হয় না ব1 



পরাগ-সংযোগ শক 

এইক্প ফুলে গন্ধ থাকে না; ফুলগুলি শুফ হয়, অর্থাৎ ইহাদের গর্ভপত্রের ভিতর 
মিষ্টরস নিঃহৃত হয় না। এইরূপ ফুলের পুংকেশবের পুংদণুটি (17812706%5 

রেশ বড় এবং পরাগধানীটি সর্বমুখভাবে (7/2525 ) পুব্দণ্ডের সহিত 

সংযুক্ত । শুধু ইহাই নহে, ফুলের পুংদগুটি বড় হওয়ায় পরাগধানীটি ফুলের 

পাপড়ি অতিক্রম করিয়] বাতাসে ঝুলিতে থাকে । পরাগরেণুগুলি সাধারণতঃ 

নুক্ক্ম বা অতিক্ষুপ্র ধূলিকপার মত হয় এবং সেইজন্ত খুব হালকা। এইব্প 

ফুলের পরাগরেণু প্রচুর পরিমাণে জন্মায় । বাতাসের দ্বারা পরাগসংযোগ 

হওয়াতে ফুলের পরাগরেণুগুলি বাতাসে উডিয়! নানাস্থানে পতিত হয় এবং 

এতদ্বারা বসল পরিমাণে বুথা নষ্ট হুয়। ফুলের গর্ভপত্রটি বেশ বড় হুয় এবং 

ইহার গর্ভমুণ্ডটি পাপড়ি অতিক্রম করে। গর্ভমূণ্ডটি শাখাযুক্ত ( 79%0762 ) 
এবং পক্ষল (75276) ) হয়। তুট্টার রেশমের মত স্ৃতাগুলি গর্ভপত্রের 

গর্ভদও (54916) । ভুনা ব্যতীত ধান, নানাবিধ ঘাস, আখ, নারিকেল, তাল, 
খেজুর ও নানাপ্রকার ভাল-জাতীয় গাছের ফুল উদাহুরণন্বরূপ উল্লেখ করা 

যাইতেছে। বহু ব্যক্তবীজী (07777957277, ) উদ্ভিদের ফুল বাতাসের 
ঘবার৷ পরাগ-নংযোগ করে। পাইনের পরাগধানীতে হালক। পাঁথ না (ভ/108) 

থাকায় উহ! সহজেই বাতাদের দ্বার! গর্ভমুণ্ডে পতিত হুয়। 
২। পভঙ্গপরাগী ফুল (5:0£0150191281009 7 21900700018 _ 218 1105206 $ 

01116০ -* €০ 109৬6 ) £ যে-সকল ফুল কীট ও পতঙের সাহাধষ্যে পরাগ-সংযোগ 

করে, তাহাদের পতঙ্গর'গী বলা হছুয়। এইবপ ফুলে বামুপরাপী ফুলের মত. 

কতঞ্গুলি প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য আছে। ফুলগুলি সাধারণতঃ উজ্জল রঙের 

হুয়। ফুলের পাপড়িগুলি যত বেশী উজ্জল ও বিক্ষিপ্ত হয়, ততই পতঙগুলিকে 
আকৃষ্ট করিতে পারে। বেবিনা ফুলের পাপড়ি খুবই ছোট কিন্তু উহাক' 
বৃত্যংশগুলি পাপভির মত উজ্জ্বল ও আকারে বড় হুয়। স্বতরাং পতজ 
বৃত্যুংশের হার] আকৃষ্ট হ়। বাগানবিলাস ও লালপাতার মর্জবীপত্রগুলি 
(87205 ) উজ্জল লাল রঙের হয় ও আকারে সাধারণ পাতার মত হয়: 

এবং ইচ্থারাই পতঙ্গকুূলকে আকৃষ্ট করে । এইক্বপ কচু, কলা প্রভৃতি উদ্ভিদের' 
ফুলগুদিকে .আবৃত করিয়া! বাধে একপ্রকার অতিউজ্জল ও বৃহৎ মঞ্জরীপত্র 

ব1"স্পধঃ। স্পেদের আকর্ষণে পতঙ্গ ফুলের উপর অবস্থান করে। পতলগুলি। 

পরাগধানীর উপর অবস্থান করিবার* সময় উহার ডানায় ও পদে পলাগরেণু, 

লাগিয়! যায় এবং এইভাবে উহ্ারা উড্ভিন্না নানাকপে পরাগকেণু ছড়াইয়। 



৪ জীববিজ্ঞান-প্রবেশ-_৩য় ভাগ 

বেয়। পরাগরেণুগুলি গর্ভপত্রের গর্ভমুণ্ডে পতিত হইলে পরাগ-সংষোগ সম্পন্ন 
হয় । 

নান! ফুলে মিষ্টরস ও গন্ধ থাকে । মিষ্টরস ফুলের রসগ্রন্তি (15029 ) 
হইতে নিঃল্থত হয়। থিষ্টরসগ্রস্থি সাধারণতঃ যুক্ত পাপড়ির মূলে বা পুষ্পাক্ষেয় 

৩৯»নং চিত্র 

উদ্ভিদ্দের অভিনব পরাগ-সংযোগ দেখানো! হইতেছে । 
ক, আকন্দফুলে পতঙ্গের দ্বারা পরাগ-দংযোগ দেখান হইতেছে । খ, সালভিয়া 

ফুলে পতঙ্গের দ্বার! পরাগ-সংযোগ দেখানো হইতেছে। 

উপর থাকে। একবীজপত্রী উদ্ভিদের পুঙ্পপুটের (75727) ভিতরে 

মিষ্টরসের গ্রন্থি বিদ্যমান সাধারণতঃ মৌমাছি, প্রজাপতি প্রভৃতি পতঙ্গেবাই 

মিষ্টরসের লোভে উপরি-উক্ত বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ফুলের উপর অবস্থান করে এবং পরাগ- 

লংযোগ-লাধনে সহায়তা করে। 

পালিক, স্বর, ব্রাকবেরী, বেডট্র ও একজাতীয় ছোট গোলাপফুল উড়ন্ত 

ছোট ছোট পতঙ্গের (792226 ) দ্বার] পরাগ-পংধোগ করে। আবার জবা, 

্যাপ-ডাগন, একে! নিটম, লার্কম্পার, বক, অতসী ও অপরাজিতা ফুল মৌমাছির 

বারা পরাগ-সংযোগ সম্পন্ন করে! সেইরূপ কলমিশাক, ঝুমকোলত', রন, 

রজশীগন্ধ, হাস্মুছানা, বেললতা', যুই প্রভৃতি ফুল প্রজাপতির দ্বারা 
পরাগ-সংযোগ সাধন করে । ন্ম্ধমুখা, ডালিয়া গাঁদা, জিনিয় প্রভৃতি পুষ্প- 

বিস্তাসের ছোট ছোট ফুলগুলি (পুণ্পিক) একসঙ্ে থাকায় উজ্জল দেখায় । 

এই উদ্দ্সতার জন্ত বা৷ ইহাদের রূপের মোহে পতঙ্গকুল আকুষ্ট হয়। মথ 
এএবং রাতের পতঙ্গগুণল সাধারণতঃ হাস্গ্হানা, শিউলী ও যুই ফুলের গন্ধে 



পরাগ-সংযোগ ৫ 

'আকুষ্ট হয়; কচু-পুষ্পবিস্ঠাসের গন্ধ কতকগুলি বিশিষ্ট শ্রেণীর পতঙ্গের অতি 
প্রিয়। পতঙ্গপরাগী ফুলের পরাগধানী হইতে পরাগরেণু অপেক্ষাকৃত কম নির্গত 

হয়। ফুলগুলির গর্ভপাতের গর্ভদণ্ড আঠালো এবং কখনও কখনও কাটাযুক্ত 

হর। পতঙ্গগুলি মিষ্টরসগ্রস্থি বা রং কিংবা গন্ধে আকৃষ্ট হইয়া ফুলের উপর 

অবস্থান করিবার পর উহাদের ডান! বা পদ কিংবা ঠোঁটে (72709095015 ) 

আঠালো কিংবা কাটাযুক পরাগগুলি আটকাইয়া1 যায় এবং উহ? যখন অন্ত 

ফুলের গর্ভমুণ্ডের সংস্পর্শে আসে, তখন পরাগ-সংযোগ কার্ধকরী হয়। আলু, 

আফিং প্রভৃতি ফুলের পরাগরেণুগুলিকে বহু পতঙ্গ খাগ্যরূপে ব্যবহার করে 

এবং এত দ্বার উহার! নিজ পদের ছ্বার1 এক ফুল হইতে অন্ত ফুলে রেণুগুলকে 

বছন করে। ভুমুর-পুষ্পবিষ্তাসের উপরিস্ব ছিদ্রের ভিতর দিয়া কীট প্রবেশ 
করে'। ডুমুর ফুগ্ের পুংকেশর ও গর্ভপত্র একই সঙ্গে পুষ্ট না হওয়ায় কীট 

উহাদের বেণু বহন করিয়া! বিভিন্ন ডুমুরে পরাগ-সংযোগ সাধন করে। সেইক্প 
ভূঁইতুলসী ফুলে চারিটি পুংকেশরের মধ্যে দুইটি উপরে ও দুইটি নিচে সজ্জিত 

থাকে। উপরের ছুইটি পুংকেশর প্রথমে পুষ্ট হয়। পত্গগুলি নিচের অপুষ্ট 

পুংকেশরের উপর উডিয়] আসিয়া অবস্থান করিলে উহার পিঠ পুষ্ট পুংকেশরের 
পরাগধানীর সংস্পর্শে আলে এবং আঘাতের ফলে পরাগধানীপুষ্ট রেণুগুলি 

পতঙ্গের পিঠে লাগিয়া যায়। এইভাবে পতঙ্গ ব্রেণুগুলিকে বহন করিয়া অন্য 

ফুলে ষায় এবং পরাগ-শংযোগ কার্যকরী করে। 

গু | জঙলপরাগী লেভ 01091011089 07 [75070717115 ) 5 

জলের সাহায্যে খুব কমসংখ্যক সপুষ্পক উত্ভিদের ফুল পরাগ-সংষোগ 

ক্রিয়া! কার্ষকরী করে । জলপরাগী ফুলগুলির পরাগরেণু নলেরু চেয়ে ভারী হয় 

ন”, অথব' ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফুল হইলে জঙ্গের উপর ভাসিতে থাকে এবং ইহাদের 

পরাগরেণু হালকা ও ক্ষুদ্র হয়। পিরাটোফাইলম্ ফুলের রেণুগুলি ভারী হওয়ায় 

জলের তলাকার মাটিতে পতিত হয় এবং তথায় পরাগ-সংযোগ সম্পন্ন হয়। 

হাইড়িলা ও পাতাশ্তাওল! ইত্যাদি জলের উদ্ভিদের পরাগ-সংযোগ জলের 

উপরিস্তরে ভাদমান অবস্থায় সম্পন্ন হয়। পাতাশ্াওলার পরাগ-সংযোগ উন্নত 

ধরনের এবং আশ্চর্জজনক | পাতাশ্টাওলার পুংগাছের ফলগুলি অবৃস্তক এবং 

ইছাদের মঞজবীদণ্ডট খুবই ছোট হয়। অগ্ররীদণ্ড হইতে ফুলগুলি একে একে 

বিচ্ছি্ন হুইয়া জলের উপর ভাসিয়া বেড়ায়। স্ত্রী-ুপগুলি সবৃস্তক এবং 
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বৃস্তগুলি খুব লম্বা । স্ত্রী-ফুলগুলি পুষ্ট হুইলে পেঁচানো বৃস্তটি সোজ] হইয়া 
যায়, এবং স্ত্রী-ফুলটি জলের উপরিস্তবে ভাসিয়! উঠে। ফুলগুলি বৃত্তের 

৪০নং চিত্র 

উদ্ভিদের অভিনব পরাগ-সংযোগ দেখানো হইতেছে । 

চিত্রে পাতাশ্যাওলার পরাগ-্সংযোগ পদ্ধতি দেখানো হইতেছে । 

স্বারা জলের উপর ঘুরিয়! বেড়ায় এবং এই সময় পুং-ফুলের সংস্পর্শে আসে । 

পছন্দমত পুং-ফুলের সহিত শ্ত্রী-ফুলগুলি পরাগ-সংযোগ সম্পর করে। ইহার 
পর স্ত্রী-ফুলের বৃদ্তটি আবার পেচানো হুইয়া যায় এবং ফুলটি জলে ভিতর 

পুনরায় প্রবেশ করে। . 

৪1 প্রাণিপরাগী 2০০02211998 ০: 2000181% ) 2০০1% " 8010021) £ 
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পাখী, কাঠবিড়ালী, বাছুড়, জলের শামুক ও ছোট ছোট পোকার দ্বার! 

ফুলের পরাগ -সংযোগ সম্পন্ন হয়। প্রাণিপরাগী ফুল সাধারণতঃ বড় এবং অতি 

0২২২২ 
১, 

পা ১, ১ 
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মপ্ 1: নি 

রখ. বধ 

৪১নং চিত্র 

উদ্ভিদের অভিনব পরাগ-সংযোগ পদ্ধতি। 
বিগোনিয়! ফুলের পাখী ত্বারা পরাগ-সং:যাগ দেখানে] হইতেছে। 

উজ্জ্রন রঙের হুয়। কাঠবিড়ালী ও পাখীর মান্দার ফুলের পরাগরেণু ফুলে 

ফুলে বহন করে। পঙ্গাশ, শ্মুল, কর্ম, বিগোনিয়! প্রভৃতি গাছের ফুলের 

সাধারণতঃ পাখীর দ্বারা পরাগ-সংযোগ সম্পন্ন হয়। অনেক কঢুজাতীয় গাছে 
ফুল খুবই ক্ষুদ্র হয় এবং ইহাদের পরাগরেণু পোকাদের প্রিয় খাছ্য। পোকাগুলি 

ফুলে ফুলে খাছ্য অন্বেষণ করিবার সময় পরাগ-সংযোগ সম্পন্ন করে । 

হব সল্রাগ-সহত্যাঞ্ 

(9611-1901117786101) ) 

যর্দিও ইতর-পরাগ-সংষোগই প্রকৃতির ব্রীতি, তবু ও অনেক ফুলে স্ব-পরাগ- 

সংযোগ কার্ধকরী হয় । ম্ব-পরাগ-সংমোগে 'শমলিাখত অভিযোজন (৪090- 

000) দেখ! যায়; যথা) সমপরণতি ( চ০০০০৪৪]০স ) 707725 » 
5877)6 ) 2 

সমপত্রিণতি পদ্ধতি বনু উভয়লিঙ্গ ফুলে দেখা যায়। উভফূলিঙ্গ ফুলে একই 

পুবকেশর ও গর্ভপর্র একই সময়ে পরিপর্ বা পুষ্ট হয়। ইহাতে একই ফুলে 

বা একই গাছের বিভিন্ন ফুলে বাতাপষ্বা পতঙ্গের দ্বারা পরাগ-সংযোগ সাধিত 

হয়। আবার কতক ফুলে গর্ভদণ্ড বাকিয়া পরাগধানীর ঠিক তলায় পৌছায় 
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এবং সামান্ত বাতাসের দোলায় পরাগধানী হইতে রেণু ঝরিয়া নিয়স্থ গর্ভমুণ্ডের 
উপর পতিত হয়। জবা, ূর্যমুখা, কৃষ্ণকলি বা সন্ধ্যামণি প্রভৃতি ফুলে এইবূপে 
পরাগ-সংযোগ দেখা যায়। শিযালকাট গাছের ফুলে পুংকেশর ও গর্ভপত্র পুষ্ট 

হইবার পর পাপড়িগুলি ধীরে ধীরে বন্ধ হইয়া যায়। ইহাতে পুংকেশবের 

ব্েণুগুলি গর্ভমুণ্ডের সংস্পর্শে আসে এবং স্ব-পরাগ-সংষোগ সম্পন্ন করে। 

সরিষাফুলে ইতর-পরাগ-সংষোগ বিফল হইলে, গর্ভপত্রের ছুইপাশের পুংকেশর 

৪২ন্ং চিত্র 

ভুটা উদ্ভিদের উভলিঙ্গ দেখানো হইতেছে । 

১, পুং-পুপ্পবিন্যাস £ ২, স্্রী-পুপ্পবিস্ঠাস | 

দুইটির পুংদণ্ড লম্বা! হইয়। যায় এবং 

গর্ভপত্রের সংস্পর্শে মাসে । রুঙ্গন 

ফুলের দলনলটি (০010119 00০) 

খুব সু হয় এবং ইহার চারিপাশের 

পুংকেশরগুলি ভিড করিয়া থাকে। 

ফুল প্রস্ফুটিত হুইলে গর্ভপত্র এই 

দলনলীর ভিতর দিয়া বাহির হুইয়া 

আনে এবং দেই সময় পুংকেশরের 
পরা গধা নী তে আঘাত লাগে। 

আঘাতের ফলে পরাগনেণুগুলি 
গর্ভমুণ্ডের উপর পতিত হয় এবং 

এইরূপে ম্ব-পরাগ-সংযোগ সম্পন্ন 

হয়। 

(২) অন্ুন্মীলিন (015256০- 
6৪2 7 12152540- ০1০১৬এ ) £ 

কতকণ্তলি এমন উভয়লিঙ ফুল দেখা 

যায়, যাহ? কখনও পস্ফুটিত হয় না। 

এইরূপ ফুলকে অন্ুন্মীলিন ফুল 

বল! হয়। এইপ্রকার ফুলের পুং- 

কেশরগুলি কথ ন ও গর্ভপত্রকে 

জড়াইয়া থাকে। অথব। গর্ভপত্র 

কোন কোন ক্ষেত্রে পুংকেশরকে 

জড়াইয়া থাকে। 'মাবার কোন কেন ফুলে পরাগধানী এবং গর্তপ্ঞ মুখোমুখী 
অবস্থান করে। এইরূপ অবস্থায় ম্ব-পরাগ-দংযোগ,.অবশ্তভাবী। কানশির] 
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গাছের তৃনিয়স্থ অনুন্সীলিন ফুল ম্বপরাগ-সংযোগ সম্পন্ন করে। এইপ্রকার 
ফুল ক্ষুদ্র ও অনুজ্জল। ইহাতে হিষ্টরসগ্রন্থি থাকে না বা ইহার1 গন্ধহীন । 
আমরুঙ্গ, স্থ্ধশিশির প্রভৃতি উদ্ভদের ফুলের নাম উদাহ্রণন্বরূপ উল্লেখ কর 

যাইতে পারে । 

ইত ল্র-স্পক্লাগ-সহংন্যবোঙ্গেল্র অভিম্বোক্ল্। 

(08915650108 0]: 07039 7১01117186107) ) 

প্রকৃতির নিয়ম অন্থ্যায়ী ইতর-পরাগ-সংযোগ অধিকতর সম্ভবপর হুয়। 
নানাপ্রকারের ফুল বিভিন্ন উপায়ে স্ব পরাগ-সংযোগ ষাহাতে সম্পন্ন না হইতে 

পারে, তাহার চেষ্টা করে এবং বাধা দেয়। প্রতিটি কুলই ইতর-পরাগ-সংযোগের 
পক্ষে এবং ইছ1 কার্ধকরী করিবার জন্য ফুলের বিভিন্ন অভিযোজনগুলি নিয়ে 
দেওয়া কইল; যথা_ 

১ | একলিলগতা ( [01056 সা381165 01108011575 7 025 2.57117061 

11175 ০ 2050) 2 

সাধারণতঃ সহুবাপী গাছে একলিঙ্গ-বিশিষ্ ফুল হয়) যেমন-- কুমড়া বা লাউ 

গাছের ফুল। কুমডা গাছের শ্রী-পুম্প ও পুং-পু্প আলাদা আলাদা জন্মায় । 

স্থতরাং একত্রে স্ব-পরাগ-সংযোগ অসম্ভব। ভ্যারাণ্ডা, ভুট্টা প্রভৃতি গাছও 

সহবাসী (41০70920955 )। আবার ভিন্নধাপী গাছের ফুলেও ব্ব-পরাগ- 
সংযোগ অসস্ভব। পেঁপে, ডালিম, তু'ত প্রভৃতি গাছগুলি ভিন্নবাসী অর্থাৎ 

ইহাদের পুংগাছে পুংপুষ্প এবং স্ত্রীগাছে স্ত্ীপুম্প জন্সায়। এইভাবে কতকগুলি 
গাছ ম্ব-পরাগ-সংধোগ পন্থাকে বাধা দেয়। 

২। স্ববন্ধ্যাত্ব (১17-565101805 ) £ 

কতকগুলি উভলিঙ্গ ফুলে যখন গর্বপত্র পুষ্ট হয়, তখন এইরূপ ফুলের 

পরাগধানীর রেণুগুলি বন্ধ্যা থাকে। আবার কোনে। কোনে! ফুলের রেণুর 

পরিবর্তে ডিম্বাণু বন্ধ্যা থাকে। অকিডের ফুলের রেণুগুলি বন্ধ্যা হয় না, কিন্তু 

ইহা? যখন একই ফুলের গর্ভমুণ্ডে পতিত হয়, তখন গর্ভপত্রের ভিতরকার 

ডিম্বাগুকে নষ্ট করিয়া দেয়। কিন্তু অন্য ফুলের গর্ভমুণ্ডে পতিত হইলে 

পরাগ-সংযোগ সম্পন্ন হয়। ঝুমকোলতা ফুলের স্ববস্ধ্যাত্ব পদ্ধতি দেখা যায় ।' 
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'এট্ভাবে যে-কোন একটি লিঙ্গ বদ্ধ্যাত্বের দ্বারা ফুল ইতবর-পরাগ-সংযোগ 
সম্পর় করে। 

৩। বিষমপরিণতি ( [01016681005 7) 2107:2 2 11) ০ ) 2 

নানাপ্রকার উভলিঙ্গ ফুলে একই সময় পুধকেশর ও গর্ভপত্তর পুষ্ট হয় না। 
পুংকেশর কোন ফুলে যখন পুষ্ট হুয়, সে সময়ে সেই একই ফুলের গর্ভপত্র পুষ্ট 
কয় না। জাবার ইহার বিপরীত হয়, অর্থাৎ একই পুংকেশর অপুষ্ট 

"এবং গর্ভপত্র পুষ্ট হুয়। ফুলের এইরূপ পরিণতিকে বিষমপরিণতি বলা হুয়। 
অতএব বিষমপরিণতি অবস্থাপ্রাঞ্ত ফুলগুলিতে স্ব-পরাগ-সংষোগ অসম্ভব এ*ং 

ইতর-পরাগ-সংযোগ অবশ্বস্ভাবী। বিষমপরিণতি দুই প্রকারের ; বথা_ 

(1) প্রপুং-পরণতি ( 7704278211) 7 1970425৯056) 20705 »৮ 00816 ) £ 

এক্ষেত্রে ফুলের পুংকেশর প্রথমে পুষ্ট হয় এবং ইহার পরাগধানী ফাটিয়! গিয়া 
রেণু নির্গত করে। এ-সময় একই ফুলের গর্ভপত্র সম্পূর্ণ অপুষ্ট থাকে। 

হুর্ধমূখী, জবা ও জোয়ান গাছের ফুলে প্রপুংপরিণতি পন্থা দেখা যায়। 

(8) প্রস্্ী-পরিণতি (127০0477707 0720৫ - £609315 ) 2 এক্ষেত্রে 

স্কুলের গর্ভপত্্র প্রথমে পুষ্ট হয় এবং উহ্থার গর্ভমুণ্ড রেণু ধরিবার জন্য তৈয়ারি 
থাকে। সেই সমদ্ন একই ফুলের পুংকেশত্র সম্পূর্ণ অপরিপক্ থাকে চাপা, 

কাঠালিঠাপা, দেবদারু, আতা, ঈশ্বরমূ্স, বেগুন প্রভৃণ্ত গাছের ফুলগুলি 

প্রস্থী-পরিণতি পম্থ! অনলগ্বন করে এবং স্ব-পরাগ-সংযোগ প্রণালীকে বাধ! দিয়া 

ইতর-পরাগ-সংযোগ সম্পন্ন করে। 

৪1 স্ব-সঙ্গমরোধী ( 77671508515 7 7571205778. 121002 ০0: 

8220161) £ 

কোন কোন উভলিঙ্গ ফুলের পুংকেশর ও গর্ভপত্র একই সময়ে পুষ্ট হইলেও 

নান] উপায়ে ফুল স্ব-পরাঁগ-সংযোগ প্রণালীতে বাধা দেয়। বিশালাহগুলী বা 
'উলটচগ্তাল ফুলের পুধকেশর ও গর্ভপত্র একই সময় পুষ্ট হইলেও পুংকেশরগুলি 
পরাগধানী হইতে রেণু নিঃল্ছভ হইবার পূর্বের গর্ভপত্র পুংকেশর হইতে দুরে 

রিয়া যায় এবং ইনার দ্বারা পরাগধাশী রেণু নিঃস্ত করিলেও উহা গর্ভপত্রের 
সুণ্ডের উপর পতিত হয় না। নানাপ্রকার সরিষাগোত্রীয় ফুলের পুংকেশরগুলি 
গর্ভপত্রের নিয়ে অবস্থান করে এবং সেইজন্য স্বপরাগ-সংযোগ সম্ভবপর হয় না। 
ঈশ্বরযূল উদ্ভিদের ফুলের গঠন এমনই “ষে, ইহাদের ইততর-পরাগ-সংযোগ পন্থা 
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অবলম্বন ব্যতীত কোন উপায় থাকে না। আকন্দ, অক্কিড প্রভৃতি গাছের 
ফুলের মধ্যে একটি পাতলা পর্দা দেখা যায় । ইহাকে পলিনিয়ম (720117:57) 

৪৩নং চিত্র 

অসম গর্ভদগুযুক্ত ফুলের দ্বিরূপত৷ দ্বেখানে1 হইতেছে । 

১. পুষ্পের দলমগ্ল ; ২, গর্দণ্ড ; ৩, কৃতি ; ৪, গর্ভদণ্ড : &, গভাশয় ; ৬» বৃস্ত ; 

৭, পরাগধানী ; ৮, পুদও । 

বলে। এই পর্দাটি পুংকিশর ও গর্ভপত্রটির মাঝে খাড়াভাবে অবস্থান করে এবং 

ইহার দ্বার] স্ব-পরাগসংযোগ সম্ভবপর নয় । 

(6) অসমগর্ভদও্ড (776667956515 £ [76970 - 016616126 ) 2 

এইবূপ উভয়লিহ্গ ফলে কখনও কখনও পুংকেশরের পুংদগ্ড লম্বা হয় এবং 

গর্পত্রের গর্ভদগুটি ছোট হয় বা পুংকেশরের পুংদগুটি ছোট হয় এবং গর্ভপত্রের 
গভদগুটি লম্বা হয়। সাধারণতঃ এইরূপ ফুল দুই প্রকারের ; যথা__ 

(ক) ছ্বিরূপতা। (70805010171) 2 একই জাতীয় ফুল ষগন ছুই প্রকারের 

হয়, অর্থাৎ একপ্রকার ফুলে পুংকেশর লম্বা ও গর্ভপত্র শাকারে ছোট হয় এবং 

দ্বিতীয় প্রকারের ফুলে পুংকেশর ছোট হুয় এবং গর্ভপত্র আকারে বড হয়| ফুলের 

এক্সপ অবস্থার জন্য ইহাদের মধ্যে ন্ব-পরাগ-সংযোগ অসম্ভব । স্তরাং ইতর- 

পরাগ-সংযোগ ইহাদের মধ্যে কার্ধকরী হস । লঙ্বা! পুংকেশরবিশিষ্ট ফুলের রেণু 

দ্বিতীয় প্রকার লম্বা গর্ভমুণ্ডের উপন্ধ পতিত হয় এবং ইহার বিপরীতভাবে অর্থাৎ 

জী, বি. (৩য় )--৬ 
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ছোট পুংকেশরবিশিষ্ট স্থলে রেণু দ্বিতীয় প্রকার ছোট গর্ভদশুবিশিষ্ট ফুলের 
গর্ভমুণ্ডের উপর পতিত হয়। এইভাবে ইতর-পরাগ-সংযোগ সম্ভব হয়। যুঁই, 
পানমনিচ, বিট প্রভৃতি গাছের ফুল এইপ্রকার পদ্ধতির উদাহরণ 

(খ) ত্রিরূপত। ( া100721516) £ যখন লন্বা, মাঝারি ও ছোট পুংদও 

ও গর্ভদগুবিশিষ্ট তিনপ্রকার পুংকেশর এবং গর্ভপত্র একই ফুলে জন্মায়; যথা__ 
কামরাঙ্গা, আমরুস গাছের ফুল ত্রিরূপতার উদাহরণ । 

হব ও৪ ইত্ল্র-স্ক্রাগ-সহতোগ সক্ষভিল্ 
ভঞস্পগাল্লিত্ডা ৪ শস্া্লা্রিভ্ডা 

(4৯0৮81569565 ৪183 01580 81065625 0£ €07295- 2190 

১1-1১0]111179 61018 ) 

ত্ব-পরাগ-সংযোগের ফলে পরাগরেণু বেশী নষ্ট হয় না এবং এই পদ্ধতিতে 

গর্ভাধান অবশ্থন্তাবী। ইহাই স্ব-পরাগ-সংযোগের উপকারিতা । কিন্ত ইহার ফুলে 

যে-সকল বীজ উৎপন হয়, তাহা ছুর্বগ অর্থাৎ বীঁজগুলি দ্বারা দুল গাছ জন্মায় । 

ইতর-পরাগ-পংযোগের ফলে ষেসমস্তড বাঁজ উৎপন্ন হয়, ভাহা সবল ও সুপুষ্ট গাছ 

উৎপন্ন করে। এইপ্রকার গাছগুলির সহৃশক্তি বেশী হয় এবং বেশীদিন জীবন 

ধারণ করিয়া! অপেক্ষাকৃত বেশী পরিমাণে ফসল দেয়। ইতর-পরাগ-সংযোগে 

বেশী পরিমাণে বীজ জন্মায় এবং এইপ্রকার বীক্ত হইতে নৃতন বৈশিষ্ট্যপূর্ণ গাছের 
উত্পত্তি হইয়! থাকে । কিন্তু ইতর-পরাগ-সংযোগ বাতাস, পতঙ্গ, জল ও 

প্রাণীদের উপর নির্ভরশীল। সেইছেতু এই পদ্ধতি অনুযায়ী ফুজ্বে প্রচুর 
পরাগরেণু নষ্ট হয় এবং এই পন্থায় গর্ভাধানের নিশ্চয়ত' অপেক্ষারুত কম। 

গন্ভাঞ্রান্ন 

(561161112861015 ) 

গর্ভাধানই ফুলের মুখ্য উদ্দেশ্ত এবং ইহার জন্তই পরাগ-সংযোগ হয় । আমর 
জানি, ডিম্বকের মধ্যে ডিম্বাণু বা স্ত্রীঞ্জঘনকোধ থাকে এবং পরাগরেণুর ভিতত্ব 

পুংজননকোষ বিগ্ভমান। এই দুইটি বিসদৃ জননকোষযের মিলনকে গর্ভাধান 



পরাগ-সংষোগ ৭ 

বলে। গর্ভাধানের পর ভিম্বাণুটি বীজে পরিণত হুয়। স্থতরাং একটি বীজের 
'উত্পতির জন্য একটিমাত্র ভিম্বাণু এবং একটিমাত্র পরাগরেণু আবশ্তক। পরাগ- 

৪১নং চিত্র 

উতভিদের গভাধান। 

গর্ভপত্রের গর্ভমুণ্ডের উপর পরাগরেণুব জমবৃদ্ধি দেখানো হইতেছে। 

১, পরাগরেণু; ২, গভমুণ্ড। 

রেণুগুলি গর্ভমুণ্ডের উপর পতিত হুইবার পর উহ! গর্ভমুণ্ড হইতে নির্গত রসে 

আটকাইয়া যায়। গভমুণ্ডের রসের উৎসে্চেকই পরাগরেণুশ্ডলিকে অস্কুরোদগম 
করিতে প্রেরণ] দেয় । পরাগরেণু আকারে নানাপ্রকার। উহ্থার বাহিরের স্থল 

কর্কশ আবরণটিকে রেণু-বহির্বক (:£%6 ) এবং ভিতরের নুম্্ম আবরণটিকে 

রেণু-অন্তত্বক (£%%,6 ) বলা হুয়। রেণুবহিত্বক পরাগরেণুকে সম্পূর্ণভাবে 

বণ্টন করে না। কতকগুলি বৃত্তাকার অংশ পাতলাই থাকিয়া যায়। এই 

পাতল! অংশগুলিকে রেণুরন্ত্র ( 877,201 ) বলে । রেণু প্রথমতঃ গর্ভমুখ্ডের 

রসে ফুলিয়া উঠে এবং ইহার যে কোন এন্টি রেণুরজ্ের ভিতর দিয়া একটি ছোট 

নল ধীরে ধীরে বাহির হইয়া আদে। এই নলটিকে পরাগনালিকা (20116% 
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2৫) বলা হুয়। রেণু প্রোটোপ্রাজমপূর্ণ একটি কোব মাত্র। ইহার ভিতর 
বে পু-মীভৃকোষ (5977 7/007/-0511) বিছ্যমান । এই কোষটি মাইটোসিস 

কোয-বিভাগ পদ্ধতি অনুযায়ী ছুই নিউর্রিয়সে বিভক্ত হয়। অপত্য নিউক্রিয়দ 
দুইটি আকারে অসমান। বড় নিউক্লিয়সটি গোলাকার এবং ইহাকে নালিকা 

৪৪শং চিএ 

পরাগরেণুর ক্রমবৃদ্ধর বিৰিধ দশা । 

ক, পূর্ণাঙ্গ পরাগরেণু ; খ, পূর্ণাঙ্গ পরাগরেণুর লম্বচ্ছে্দ ; গ, পরাগরেণু 

হইতে পরাগনালিকার ক্রমবিকাশ ; ঘ-_-চ, পরাগনালিকার বিবিধ 
অবস্তা; ১, রেণু-বহিত্বক ; ২, রেগুঅভ্তত্বক ; ৩, রেণুর্ী; 

৪, পরাগনালিকা। ; ৫, জনন-নিউক্লিয়স : ৬, বৃদ্ধি-নিউক্লিয়স ; 

", কোধ-বিভক্তি দ্বার জনন-নিউক্রলিয়সের পুং-জনন নিউক্লিয়সে পরিণতি । 

নিউক্লিক্সস বা বৃদ্ধি নিউক্রিয়স (756 %4016%5 ০: 176£2825/6 70125) 

বল। হয়। অপর নিউক্রিয়সটি আকাক্ে ক্ষুদ্র ও বক্র । ইহাকে জনন-নিউক্রিয়স 
€ 067972556 7401255 ) বলা হয়। পরাগনালিকাটি ধীরে ধীরে বুদ্ধিঙ্।ভ 



গর্ভাধান নট 

করিয়া গর্ভদণ্ডের ভিতর দিয়! শেষে ভ্রধপোধকে পৌঁছার । গর্ভদতেয় জর 

২কোষপ্জল পরাগনালিকার অগ্রাংশ হইতে একপ্রকার উতসেচক (2%2)74 
“দ্বার! দুরীভৃত হুইয়! যার এবং এতত্বারা পরাগনালিকার পধ পরিষ্কার হয়। 

১৬নং চিত্র 

রেখাচিত্রের দ্বারা গর্ভাধান পদ্ধতি দেখানে। হইতেছে। 
১, পবাগবেণু, ২ গভমুণ্ড, ৩, পরাগধানী , ৪, গর্ভদণ্ড , ৫, পরাগনালিক! 

৬, ্রণপোবক , ৭, পুদণ্ড, ৮, গঙাশয় , ৯, গভস্থলী , ১০, পাপড়ি, 
১১, বৃত্যংশ * ১৯ পুষ্পাক্ষ। 

পরাগনালিকাটি জাপোষকে পৌছাইবার পর উহার অগ্রভাগ ফাটিয়া যায় এবং মালিক! নিউক্লি্সটি ত্রাশস্থপীর সংস্পর্শে আসিয়। ্রবীতত হইয়া যায়। এই সময় জনন নিউক্রিরসটি মাইটোটিস.ও (14055) কোব-বিভাগপদ্জতি বহুসারে দুইটি পুংজনন-নিউক্রিয়সে পরিণত হয়। এখন পুংজনন-নিউক্লিয়স 
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(77216 1770-72401625 ) দুইটি ডিথকের ভ্রণস্থলীর ভিতরে প্রবেশ করে।' 

ভ্রাস্থলীর ভিতর পুংজনন-নিউক্িয়সে প্রবেশ করিবার পূর্বে উহার ভিতরকার 
নিউক্লিয়সগুপির পরিবর্তন হুয়। ভ্রণস্থলীর সহকারী ও প্রতিপাদ কোষসমঞ্রিগুলি 

ব্রবীভূত হইয়া খাগ্দ্রব্যে পরিণত হয়। কেবলমাত্র ডিম্বাণু ও ডেফনিটিভ 
নিউক্লিয়ল ভ্াস্থলীর ভিতরে অবস্থান করে। দুইটি পুংজনন নিউক্লিয়সের 

মধ্যে একটি ভিম্বাণু বা শ্ত্রীজনন নিউক্রিঘ্রসের সহিত মিলিত হয় এবং অপরটি 

ডেফিনিটিভ নিউক্লিয়সের সহিত মিলিত হয়। পুংজনন নিউক্লিয়সের সহিত 

ভিগ্বাণুর মিলনেই বীজের সৃষ্টি এবং দ্বিতীয় পুধজনন নিউক্লিয়সের স্ছিত 
ডেফিনিটিভ নিউক্লিয়সের মিলনের ফলে সন্ত নিউক্লিয়সের উত্পত্তি হয়। সম্থ 

নিউক্লিয়সের উতৎপত্তিকে দ্বি-গর্ভাধান (20919 12711222018 ) বলা হয়। 

কারণ প্রথমতঃ ভ্রশস্থলীর মধ্যে উহার ছুইটি নিউক্লিয়সের মিলনে ডেফিনিটিভ 

নিউক্রিয়সের স্হটি হয় এবং ইহা! আবার পুংজনন নিউক্রিয়সের সহিত দ্িতীয়বার 

মিলিত হইয়া সন্য নিউক্লিয়স উৎপন্ন করে। 

সাধারণতঃ পরাগনালিকা ডিন্করন্ত্রের (7120707)16 ) ভিতর দিয়া 

জ্ণস্থলীর ভিতরে প্রবেশ করে। কিন্তু অনেক ফুলে উছা? ডিম্বকমূলের 
(07,21222 ) ভিতর দিয়াও প্রবেশ করে। স্ত্রীজনন নিউক্লিয়স ও পুংজনন 

নিউক্লিযরসের মিলনের ফলে যে নিউক্লিয়সের স্হ্ি হয়, তাহাকে ভ্রাণাণু 

(0050/6 ) বলা হয়। প্রত্যেকটি জনন-নিউক্লিরসের অর্ধেকদংখ্যক 

ক্রোমোজোম (07797595079) থাকে বা %-সংখ্যক বা হ্যাপ্লীষেড 

সংখ্যক (7201919 7%77267”) ক্রোমোজাম থাকে । স্থতরাঁং সম্ত নিউক্রিযসটি 

পর পর তিনটি নিউক্লিয়সের সংযুক্তির ফলে ৃষ্টি হয় এবং ইহাকে আবার “9?” 

সংখ্যক ক্রোমোজামবিশিষ্ট নিউক্লিসও বল হয়। ভিম্বাণুর গরাধানের পর 

ভিগ্বাশয় ও ভিম্বকে নানাবিধ পরিবতন দ্রুতগতিতে ঘটে । অবশেষে ভিম্বাশয় 

ও ডিম্বক ষথাক্রমে ফল ও বীজে পরিণত ভয়। ভিশ্বকের বিভিন্ন অংশ পরে বীজের 

বিধিধ অংশে পরিণত হুয়। নিয়ে তাহার একটি ছক দেওয়া! হইল । যথা_ 

ডিন্বক বীজ 
প্রথম ভিম্বকতবক্ ( 15 10625077610 ) বহিত্বক ( 5505) 
দ্বিতীম্ ডিম্বকত্বক (200 1006580526 ) অন্যন্থক (1281006 ) 

ভিম্বক নাড়ী ( ঢ001016) বীজদণ্ড (9260. 50511 ) 



গর্ভাধান ও 

ডিম্বক মূল (01781828. ) ডিম্বক মূল ( 07091258 ) 

ডিম্বক পোৌবক ( ট্বিস০০1]179 ) পরিভ্রুণ (76115196170 ) 

সহুবাসী কোষ 85 ) ভ্রবীতভৃত হয়। 

প্রতিপাদ কোষসমষ্টি ( £7/61020591 ) দ্রণীভূত হয়। 

সন্ত নিউকর্লি£স ( [70009519210 সন্য (7000950০101 ) 

101501005 ) 

ভ্রণাণু (0959016 ) ভ্রুণ ( £:0001:5০) 

ডিপ্বকরুন্ধ (1%101:010516 ) ডিশ্বকরন্্র (71101079519 ) 

অনুশীলনী 
১। পবাগ-সংযোগ কাহাকে বলে? বিভিন্ন প্রকারের পবাগ-সংষোগ বর্ণনা করিয়া! উহার 

উপকারিতা ও অপকারিকতার বিংয় যাহা জান লিখ। (7087:09 0011170861000. 19:07:19 

1018৩ 051)95 01 05111090101) 200 ৪8568 169 1087188 8700. 09 0081165. ) 

২। শর্ভাধানের পুর্বে ে-কোন একটি পূর্ণাঙ্গ ডিম্বকের বহিগগঠন ও অন্তর্গঠন চিত্রসহ বর্ণনা 

কর । (706805103 609 ৪6100631006 5 5110] 05819 0060:9  19701112561012, 

16850 &॥ 17650 91066070, ) 

৩। ফুলের পরাগ-সংপে।গ কাহাকে বলে? বারুপর।গী ও পতঙ্গপরাগী ফুলগুলির বিবরণ 

দাও । (০ 70%1918 29 10111109690 2 199971106 (179 1090011716198 01 26120171108 

800 61060107001011053 0873, ) 

৪। ফুলের ম্ব-পরাগ-সংযোগের ও ইতর-পরাগ-সংযোগের অভিযোজন বিশদভাবে বর্ণনা কর। 
(102806 1671111561015, 01510 06 0290988 01 1576111251100 01 80 ০019, ) 

৫! গর্ভাধান কাহাকে বলে? ডিম্বকে কিভাবে গর্ভাধান হয়, তাহা! চিত্রসহ ব্যাখ্যা কর । 
(19909 18:61115561020, তা] 009 0009958 01 19611128610 ০৫ 2 009, ) 

৬। নিম্নলিখিত বিষয়ে যাহা জান লিখ ঃ (1) পরাগরেণু; (31) জরণাণু ॥ (15) জলপরাগী ; 

(1) পরাগনালিক ;। (দু) দ্বি-গভাধান ; (1) বিষম-পরিণতি | [1৮9 820৮9 09698 

012 :- (1) 01167) 0170 7; (1)) 0০980079 ; (111) 70:00 8199 ; (15) ০11978 6০৮৪; 

() 1000019 1616111556202 ) (1) 10801088105. ] 



চতুর্ধ পরিচ্ছেদ 

ফল 

(16) 

গর্ভাধানের পর ভিন্বাশয়গুলি ফলে পরিণত হয়। স্তরাং পুষ্ট (৫167) 

বা পরিপক (7020076) ডিগ্বাশয়কেই ফল বলা হয়। এমন কতকগুলি ফল 

দেখা গিয়াছে যাহার ডিগ্বাশয় ব্যতীত অন্যান্ত সবকগুলি গর্ভাধানের উত্তেজনায় 

পরিপক হুয় ও ডিম্বাশয়ের সহিত যুক্ত থাকে। চালতের ফল ইহার আদ 
উদ্দাহরণ। চালতের যে অংশটি আমরা খাগ্ঠরূপে ব্যবহার করি, তাহ! প্রকৃতপক্ষে 

ফুলের বৃত্যংশ। নানারকমের ফলকে প্রধানত; তিনভাবে বিভক্ত কর! হয়। 

ষথা__ 

(ক) শ্লল্্রজশ মুল (511001916 ছা16) 2 

ফুলে যখন একটিমাত্র ডিম্বাশয় থাকে এবং যধন তাহা পরিপক হইয়া ফলে 

পরিণত হয়, তখন এইক্ধপ ফঙ্গকে সরল ফল বলে। আবার ফুলে যখন 

গর্ভপত্রগুলি যুক্ত হইয়া যুক্তগর্তপত্রে পরিণত হুয় এবং এককোষ্ঠ উৎপন্ন করে, 
তখন এইক্প ফুলের ডিস্বাশয় পুষ্ট হইলে লব্ুল ফলে পরিণত হুয়। স্বতরাং 

সরল ফল ্ষ্টিকারী ফুলে একটিমাত্র ডিগ্বাশয় থাকে এবং উহ! গর্ভাধানের পর 

একমাত্র ফলে পরিণত হয়। ফলের বাহিরের আবরণকে ফলত্বক (1272027 ) 

বলে। ইহা! কোন কোন ফলে নীরস (1070) বা সরস (12572) ) হ্য়। 
আবার কোন কোন সরল ফলস পরিপক্ক হইতে হইতে আপন হইতেই ফাটিয়া 
যায় এবং উচ্থাত অস্ত:স্থ বীজগুলিকে ছড়াইয়? দেয়। এইরূপ ফলগুলিকে বিদারী 

ফল (10271562175) বলা হয়। আবার অনেক ফল পরিপক্ক হইলেও 

ফাটিয়! উহার অস্তঃস্থ বীজগুলিকে ছডাইয়া দেয় না। এইপ্রকার ফলগুলিকে 

অৰিদারী ফল (1%27£502%%2 17৮2) বলে। সরুল ফললগুলিকে উচ্ভার 

ত্বকের বৈশিষ্ট্য ও বীজ ছড়াইবার পদ্ধভিঅন্ুষায়ী ছই ভাগে ভাগ করা কইয়াছে। 

যথা 



ফল নও 

(খ) ন্বীল্রস জআন্বিদ্কাল্লী স্কুল (7015 [1561515০606 চা016 ) £ 

সাধারণতঃ এইরূপ ফলে একটিমাত্র বীজ থাকে । নীরস অবিদারী ফস ছয় 
প্রকারের । নিয়ে চারিপ্রকার ফলের বিবরণ দেয়] হইল : 

৪৭নং চিত্র 

উদ্ভিদের সরল অব্ব্দারী ফল । 

ক, আকিন ( ছাঁগলবটি ); থ, সামার (স্জিনা ), গ, কারিঅপ সিস্ (ধান) 

১, বমপত্র ; ২, শিরাবর্ণ ; ৩-৪, অপুষ্পক বর্নপত্র । 

(1) আাকিন (.2076%6 ) হ ইহ। অধিগর্ভ (75208510985) এককোষ্ঠ- 

বিশিষ্ট (00011029191) ডিম্বাশয় হইতে উৎপন্ন হয়। ডিম্বাশয়টিতে একটি 
মাত্র গর্ভপত্র ধিত্তমান। এইরূপ ফলে উহার ত্বক এবং উহ্থার ভিতরকার 

বীজের বীন্ধস্বকৃ সম্পূর্ণ পৃথক থাকে & ছাগলবটি ও কালজিরার ফলগুলি 
ব্যাকিন-জাতীয় | (1) ক্যারিঅপ.পিস. (02055 ) £ ইহ। আযাকিনেরই 
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মত একটিমাত্র অধিগর্ভ গর্ভপত্র হইতে ইহার স্ষ্টি। কিন্তু এইরূপ ফলে 

উহার ফঙ্সত্বক এবং বীজত্বক্ এমনভাবে 

যুক্ত হয় ষে, উহ্াদ্দের পৃথক করা যায় না। 

ধান, ভুট্া, গম ইত্যাদি ক্যারিঅপ.সিস্- 
জাতীয় ফলের উদ্দাহছরণ। (11) নাট" 

(7%): এইবূপ ফলে একটিমাত্র বীজ 

থাকে ও ইহা! এক, ছুই বা তদধিক 

ডিথ্বাশয় হইতে জন্মায়। গর্ভপত্রের ডিম্বা- 
শয়টি অধিগর্ত এবং এককোষ্ঠবিশিষ্ট। 

ফলত্বক্ চর্নবৎ বা কাষ্ঠটল। রিটা, গর্জন, 

ওক ও হিক্লিবাদাম (কাজুবাদাম ) নাট 

ফলের আদর্শ উদাহরণ । (1) সামার 

(.527275 ) £ ইহা কতকগুলি যুক্তগর্ভ 

পত্রবিশিষ্ট ফুল হইতে উৎপন্ন হয়| ডিঘ্বাশয় 

ছুই বা তদধিক কোষ্টবিশিষ্ট হয়। ফলত্বক্ 

বরে প্রসারিত ভুইয়া দুই বা তদধিক ডানায় 

নাট-জাতীয় ফল (হিজলী বাদাম)। (৬৮159) পরিণত হয়। প্রতিটি ভানার 

০9 মধ্যে একটি বীজ থাকে । মাধবীলতার 

ফল ইহার আদর্শ উদ্াহরণ। 

৪৮নং চিত্র 

(গ) ম্টীক্রম্ন জ্রিদ্তাল্্রী শ্রক্রন (1015 ৫6171952150 [016 ) 

নিম়্ে প্রধানতঃ তিন প্রকারের নীরস ফলের বিবরণ দেওয়া হইল £ 

(1) শিল্ষ (1.28%76 07 7০02) £ এই প্রকার ফল একটিমাজ গর্ভপত্ত্ 

হইতে স্য্ হ্য়। ডিম্বাশয় অধিগর্ত এবং এককোষ্ঠবিশিষ্ট হয়। ফল পাকিলে 

উহার ছুই সন্ধি দিয়া ফাটিয়া যায়। বক, 'অতসী, মটর, ছোলা প্রভৃতি 

ফল শিশ্ব-জাতীয়। যখন শিশ-জাতীয় ফল উহার ভিতরকার বীজের স্থিতি 

অনুসারে ভাজে ভাজে ভাগ হইয়া যায়, তখন এইরূপ ফলকে বাবলা-শিষ্ৰ 
(1.0: ) বলা হয়। বাবলা গাছের ফল বাবলা-শিষ্বের উদাহরণ £ 



ফল ৮১. 

(1) কলিকল (০11512): ইছাও একটিযাত্র গর্ভপত্র হইতে স্যষ্ট হয়। 
এই গর্ভপত্রের ডিথ্বাশয়টি অধিগর্ভ এবং এককোধষবিশিষ্ট। কিন্তু এই ফলটি 

ছই সন্ধ দিয়! না ফাটি৭্বা অঙ্কীয় দিকের সন্ধিদিয়াফাটে। আকন্দ গাছের 
ফল ইহার আদর্শ উদাহরণ। (111) ক্যাপমসিউল (05816) 2 ই) 

৪মনং চিত্র ৫০নং চিত্র 

উদ্ভিদের সরল বিদারী ফল। উদ্ভিদের সরল বিদারী ফল। 

ফলিকল-জাতীর় ফল (আকন্দ) ক, পূর্ণাঙ্গ শিশ্ঘ-জাতীয় ফল (কলাইশু টি); 

দেখানো হইতেছে। খ, বিদীর্ণ অবস্থায় দেখানো! হইতেছে ।' 

ছুইটি বা ভদধিক যুক্তগর্ভপত্র হইতে উতপত্তিলাভ করে। ভিম্বাশয়টি অধিগর্ভ 

এবং বহ্ৃকোষবিশিষ্ট। ফল পাঁকিলে ফলত্ক্ কোষ্ঠ অনুযায়ী পাটে পাটে 

ফাটিয়া] যায়। কার্পাপ, ঢে'ড়স ও ধুতৃর প্রস্ততি গাছের ফল ক্যাপসিউল- 

জাতীয়। 
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(ক) জরস ফল (16519512016) £ 

সরস ফস সকলেরই বিশেষ- 

ভাবে পরিচিত। ইহাদের ত্বক 

পুরু ও রসাল হয়। ফলত্বকৃটিকে 
তিন স্তরে পৃথক করা যায়; ষথা__- 

(১) ৰহির্ভক (£0£00271 ) বা 

বাহিরের খোলা: (২) মধ্যত্বক 

(1950902 ) বা ফলত্বকের মাঝের 

অংশ! এই অংশটি বহিত্বকের 

নিচে থাকে এবং সাধারণতঃ: রসাল 

হয়; (৩) অন্তত্তক ( 11520902719 ) 

বা ফলত্বকেত ভিতরকার অংশ। 

ই? সাধারণতঃ কঠিন হয়। সরস 

ফলস কখনও ফাটে না। ফঙ্গটি 

পরিপক হইলে মাটিতে পতিত হয় 

এবং উহ্থার ত্বক পচির়! গেলে বীজটি 

বাহির হুইয়1 পডে। বন্প্রকার সরস 

পি এড 2 ৯০ ঝা 

ধ 

স্প্পি রর 

৭ শিস জী 
দাঞগ 

্ উ আর্ত 

মর কুলি প্ 

0 

১২ মি ইহ 

4 

১ 

হত 

৬ 
ষ্ঠ] 
চৈ 
১ পা 

উ : 

&) 

১: 

আনি 

৫১নং চিত্ত ফলের মধ্যে মাত্র ছুই প্রকারের 
উদ্ভিদের সরল বিদারী ফল। ».(3 , 1] দেওয়া লহ (1 পা 

ক্যাপসিউল-জাতীয় ফল (ঢেড়দ) বর্ণন হই (৫) ৬ 

দেখানো হইতেছে । " (£0777৫ টা ইহা একটি কিংবা বন্ধ 

গর্ভপত্র হইতে সুষ্ট হয়। ডিম্বাশয়টি অধিগর্ভ এবং ইন্বাতে একটিমাত্র বীজ 

থাকে। ফলে ত্বক তিনটি স্তরে, অর্থাৎ বহিত্বকৃ, মধ্যত্বক ও অস্তত্বকে 
বিভেদ্দত। আম, কুল, পিচ গাছের ফল ডুপ-জাতীন্ব। আমের বহিত্বকৃ 
পাতলা হয়। উহার মধ্যত্কৃটি রসাল ও সুমিষ্ট । 

ব্ধত্তকৃটি পুরু ও কঠিন কইয়া! বীজের চারিপাশে বেঞ্ন করিয়া থাকে। 

নারিকেল, তাল, সুপারি প্রভৃতি ফলও ডপ-জাতীয়। ইছাদের মধ্যত্বক্টি 
তন্ধময়। নারিকেলের তন্ভময় মধ্যত্বক্ হইতেই দড়ি ঠতয়ারী হুয়। যে- 
সন্ধল ফলের মধ্যত্বক্টি তন্ময়, উহাদের তস্তমষ় ড্প (57016527515 ) 

বলে। (01) বেরি (7097) ) £ ইহাঙ্জ একটি গর্ভপত্র বা কতকগুলি যুক্ত- 

শর্পত্র হইতে উৎপত্তিলাভ করে। ইহার বহিত্ব্ক সাধারণতঃ পাতল! 



ফল তি 

কোন ফলে ইহারা পৃথক অবস্থায় থাকে । ডিস্বাশয়ের অমরাবিষ্তাস সাধারণতঃ 

ও মন্যণু হয়। মধ্যত্বক ও বহিত্বক কোন কোন ফলে যুক্ত থাকে, আবার কোন 

বহুপ্রান্তীয় বা অঙ্গীয় হুয়। বিলাতী বেগুন, বেগুন, আহ্ুর, কল], পেয়ার!» 

শি চে 

শি 

ঙ 
ক 

জি বৰ ্ঃ শপ রর 

০১০৫ & এ এ 

আর ৪৪ 
লে 

শি 

এ রি নব 
জাম্প 

১ (৫৭০ 

0. 

৫২নং চিত্র 

উদ্ভিদের সবল সরন ফল। 

মণ্যত্ক 

ক, ড্ু,প-জাতীয় (আম) পৃণা্জ ফল$ খ, আমের লম্বচ্ছেদ ; ১, বহিত্বকৃঃ 

২, ৩-৪ অন্তপ্রক ; ৫, বীছগ; 

পূর্ণাঙ্গ ফল; ঘ, বিলাতী বেগুনের লম্বচ্ছেদ । 
গ, বেরি জাতীয় (বিলাতী বেগুন) 

খেজুর, পেপে প্রভৃতি গাছের ফল বেরি-জাতীয়। কলা ও পেয়ার অধোগর্ভ 
ডিম্বাশয় হইতে ষ হুয় এবং বাকিগুলির অধিগর্ত ভিম্বাশয় হইতে উৎপত্তি হয়।: 

(খ) গচ্ছিত ফল (268655966 17016) 2 

এইকূপে ফল একটি ফুলের অনেকগুলি মুক্তগর্ভপত্র হইতে উৎপত্তিলাভ করে। 

স্কতরাং প্রতিটি গর্ভপত্রের ডিগ্বা*য় হইতে একটি করিয়া? সরল ফলের কৃতি হয়। 
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সরল ফলগুলি গুচ্ছিউভাবে পুম্পাধারের উপর থাকে । প্রকৃতপক্ষে গুচ্ছিত ফল 

কতকগুলি ছোট ছোট সরল ফলের গুচ্ছ মাত্র। 

৫৩নং চিত্র 
উদ্ভিদের গুষ্ছিত ফল দেখানো হইতেছে। 

এইপ্রকার ফলের গুচ্ছকে 

ইটারিও (42929) বলে। 

শিকলে কতকগুলি গুচ্ছিত ফলের 

বিবরণ দেওয়া হইল; যথা 

(1) আযাকিনের শুচ্ছ (2£5720 
0 207276)5 ইহা? একটি ফুল 

হইতে উৎপত্তি লাভ কবে। 

ছাগলবটি গাছের ফলস ইহার আদর্শ 

উদাহরণ । (11 ফলিকলের গুচ্ছ 

(11227509 7009115016 ) £ ইহাও 

একটি ফুলের অনেকগুলি মুক্ত 

গর্ভপত্র হইতে উৎপর্ভিলাভ করে। টাপা, নয়ন-তারা, স্টারকুলিফ] প্রভৃতি 

গাছের ফল ইহাব উদ্দাহরণ। বেরির গুচ্ছ (15250 ০06 6277155 )। 

এইক্ধপ গুচ্ছিত ফলের প্রঙটি ফশ প্রকৃতপক্ষে সবল বেবি-জাতীয় | কাটালিচাপ। 

গাছের ফগ ইহার উদ্াইরণ। 

৫৪নং চিত্র 

উদ্ভিদের বিশেষ গুচ্ছিত ফল দেখানো হইতেছে । 

ক' আতার লহ্বচ্ছেদ ; সম্পূর্ণ আতা । 

আতা একপ্রকার বিশেষ গুচ্ছিত গ্রস। ইহ! একটি ফুলের কতকগুলি 

সুক্তগর্ভপত্র হইতে জন্মায় । গর্ভপত্রের অগ্রভাগ পরস্পর পরস্পরের সহিত 
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সংযুক্ত থাকে এবং ইহা দ্বার] একটি গুচ্ছিত ফলত্ক্ আতার চারিপাশে দেখা 
যায়। পুষ্পদগুটিও পুষ্ট হইয়৷ আতার মধ্যস্থলে লম্বালঘ্বিভাবে থাকে। 

(গ) যৌশিক ফল ( 1510216 £016) 
সমগ্র ফুলের পুষ্পবিষ্তাসটি যখন পরিপক হুইয়া একটি“ফলে পরিণত হয়, 

তখন এইরূপ ফলকে যৌগিক ফল বল] হুয়। যৌগিক ফল দুই প্রকারের ; যথা__ 

(৫) সোঁরোসিস (5০/055)£ এইক্প ফল প্রচুর গ্রী-পুষ্প সন্নিবেশিত 

পুষ্পবিস্তাস হইতে স্থষ্ট হয়। শ্বী-পুষ্পগুলি মঞ্প্ীনমেত বৃত্তাকারে ঘন-সন্িবেশিত 
কইয়] থাকে । মঞ্জরীদগুসমেত সমস্ত ফুল একত্রে একটিমাত্র ফলের স্থষ্টি করে। 

আনারল ও কাটাল সোরোসিস ফলের উদাহরণ। আনারসের « চোখ” একটি 
ফুজ্রে পুষ্পপুটের চিহ্ন। স্তরাং কত ফুলের দ্বার] আনারস ফলটি স্যষ্ট হুইয়াছে, 

৫৫নং চিত্র 

উদ্ভিদের যৌগিক ফল। 

ক, সোরোসিস (আনারস); খ, আনারসের লম্বচ্ছেদ ; 

গ, সাইকোনান (ডুমুর); ঘ, ডুমুরর লম্খচ্ছেদ | 

তাহা গণন1 করিয়া জানা যায়। কোয়াগুলি পুষ্পপুট হইতেই জন্মায় এবং 

প্রত্যেকটি কোয়ার মধ্যে একটি করিয়! বীজ থাকে। (7) নাইকোনাস 

(5০05 )-_ইছ। উদুম্বর পুষ্পবিন্তাসঞ হইতে উৎপত্তিলাভ করে। আগেই 
বল। হইয়াছে যে, উদুদ্ধর পুষ্পবিস্তাস পেয়ালার মত এবং পেয়ালার ভিতরকার 
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গাত্রে প্রচুর স্ী-পুষ্প ও পুং-পুষ্প জন্দায় । প্রতিটি পুস্পফলে পরিণত হয় এবং 
পেয়ারার মত পুষ্পাধারটি পুষ্ট হুইয়া যৌগিক ফলের স্ষ্টি করে| ডুমুর, বট, অঙ্বথ 

গাছের ফলগুলি সাইকোনাস-জাতীয়। নিষ্ে উপরি-উক্ত বিবিধ ফলের 

শ্রেণীবিভাগ অনুযায়ী উদাহুরণসহ একটি ছক দেওয়া হইল £ 

ফল 
( টা? ) 

|]. তি - 
সরল গুচ্ছিত যৌগিক 

(951700019) (852795519) (১1510717016) 
| পদ্ম $ 

|. ] ১। সাইকোনাস (85০০0058) 
নীরস সরন ডুমুর 
(0):5) (19815) ২। সোরোসিস (9০9:0819) 

| আনারল 
| | 
ড়্প বেরি 

(0509) (865) 

আম বেগুন 

[২ ৭২২৭] 
অবিদ্দারী বিদারী 

(17706101806106) (16171506706) 

১। আকিন (4019609) ১। শিব (56£0706) 

ছাগলৰটি মটর 
২। ক্যারিঅপনিস্ (08%:5০2818) ২। ফলিকল্ (প্০)11619) 

ধান আকন্দ 
৩। নাট (্জ$) ৩। ক্যাপমিউল (08%1:৪516) 

হিজলি-বান্গাম কার্পাস 
৪ | সামার (৪00৮) ও 

ম'ধবীলতা ধুতুর 

স্রুকশ ও হ্বীজের ভিভ্ঞার 
(101870658] 0: 10165 ৪0৫ £€6৫$ ) 

ফল ও ৰীজ বিস্তারের কারণ £ গাছ পন ফল বাঁবীজ বিস্তার করিতে 
পারে না, অর্থাৎ দূরে ছড়াইতে পারে নু] । সুতরাং বীজগুলি ফল-সমেত গাছের 
তলায় পতিত হয়। গাছের তলাকার মাটিতে সার বা জল অপেক্গাকত কম 



ফুল ৮৭ 

থাকে। কারণ মূল গাছ প্রধানতঃ তলাকার মাটি হইতে সার ও জল শোষণ 

করিয়া লয়। বীজগুলি সেইজন্য গাছের মূলে পতিত হইলে জল বা সারের 

অভাবে অস্করিত হইলেও উহ্থার! বেশীর্দিন বাঁচিতে পারে না এবং বাঁচিলেও 

ভালোভাবে ফুল বা ফল ধারণ করিতে পারে না। আবার মূল গাছের নিয়ে 

অঙ্কুরিত হওয়ায় উহ্থারা উপযুক্ত আলোক ও বাতাস পায় না। স্থতরাৎ বীজের 
বিস্তার অত্যন্ত আবশ্তক। যাহার! আতা-বাগান দেখিয়াছ, তাহারা বীজ ও ফল 

বিস্তারের তাত্পর্য ভালোভাবে বুঝিতে পারিবে । আতা পাকিয়া মাটিতে 

পড়িয়] যায় ব1 পাখীর] আতাফল খাইবার পর বীজগুলি মাটিতে ফেলিয়া দেয়। 
মূল আতাগাছের তলায় এইভাবে অসংখ্য চারা আতাগাছ জন্মায় । পরবতী 

বৎসরে মূল গাছে ফল পাইলেও উহ্থার আকার ছোট হয় এবং সংখ্যায়ও কম হয়। 
পরবর্তাঁ দ্বিতীয় বৎসরে চার?গাছগুলিও বড় হইয়া! যায় এবং মুল গাছের মত 

ইহারাও ফুল দেয়। কিন্তু মাটিতে সার না থাকায় অধিকাংশ ফুল ঝরিয়৷ পড়ে 
এবং সামান্ত ফুল ছোট ছোট ছোট ফলে পরিণত হয়। পরবতী তৃতীয় বৎসরে 

আতা-বাগানের আতাগাছই থাকে কিন্তু ফল হয় না। তোমরা জান, গাছের 

চলনশক্তি হাতিয়ারের সাহায্যে গ্রহণ করে। সাধারণতঃ বায়ু, জল, জীবজন্তর 

দ্বার1 ফল ও বীজের বিস্তার হয়। নিয়ে উহ্ার। কি-ভাবে বিস্তারলাভ করে তাহা 

বর্ণন] করা হইতেছে । 

১। শ্রাভাল্েক্র হালা ভহ্াব্র (10190621891 75 51700 ) 2 

যে-সকল ফল বা বীজ বামু বা বাতাদের সাহায্যে বিস্তারলাভ করে, 

সাধারণতঃ ইহার] খুবই হাক্কা হুয়। কতকগুলি ফলের বীজের নানাপ্রকারের 

উপাঙ্গের স্থষ্টি হয় এবং ইহার ছারাই ফল বা বীজ বাতাসে উড়িয়া বেশ কিছুদুর 
বিস্তারলাভ করে। নিষ্সে এইরূপ ফল ও বীজের কিছু উদাহরণ সবিস্তারে 

বণনা করা হইল; যথা-_() অফিভ গাছের বীজগুলি বাতাসে উড়িম্ব। যায়। 

কতকগুলি ঘাসের বীজ ও ফল বাতাসে উড়িয়া বিস্তার লাভ করে। বাতাসে 

এইরূপ বীজ উড়িয়। বহুদূর পর্যস্ত বিস্তারিত হুয়। এক আউন্ম সিনকোন' 

বীজের মধ্যে প্রায় ৭০,০০০ হাজার বীজ থাকে। (1) ক্যাপসিউল ও ফলিকল- 

জাতীয় কল পাকিলে উহার ত্বকৃ পাটে পাটে খসিয়া পড়ে। এই অবস্থায় 

বীজগুলি অনাবৃত থাকে এবং বাতাসের আঘাতে মাটিতে পড়ে। যদিও এইবপ 
ফলের বীজ মূল গাছের (52160 ঢ18776) বিশেষ দুরে যায় না, তবুও গাছের 

জী, বী. (৩য় )--৭ 
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ঠিক' মূলে পতিত হুয় না। ধুতুরা, ঢেঁড়স, শিয়ালকাটা, হাসনালতা! 
(27259190,2 ) প্রভৃতি গাছের বীজ উপরিউক্ত উপায়ে বিস্তারিত হুয়। 

(11) অনেক ফলের বা বীজের চারিপাশে ুক্্মচূলের মত গোছা গোছা শুরা 
থাকে। ইহাদের সাহায্যে বীজ বা ফলগুলি বাতাসে বেশ কিছুদুর উডিয়' 

৫৬নং চিত্র 

ফল ও বীজের বাতাসের দ্বারা বিস্তার । 

ক, কার্পাসের বীজ * থ, আকন্দের বীজ; গণ সুর্যমুখীর বীজ ; ঘ, বিস্তারিত 

ডানাবিশিষ্ট ওরোজাইলনের (070য510, ) বীজ ; উ, সজিনার বীজ; 

চ, ছাগলৰটির বীজ। 

বিস্তারিত হর । শিমুল ও কার্পাস বীজের চারিপাশে এইবপ শ্ুয়া থাকে। 

আকন্দ, কুরচি প্রভৃতি বীজের একধারে শুয়ার গোছ। থাকে । আবার কাশ- 

গাছের ফলেও শ্বুয়া থাকে । (1৮) কৃক্সিমা, ক্ধমুখা গাছের বীজের একধারে 

খোলা ছাতার মত শ্য়' দেখ! যায়। শুয়াগুলি ফুলের বৃত্যংশের পরিবতিত রূপ 
এবং ইহাদের প্যাপস্ (42555 ) বল! হয়। বীজগুলিকে বাতাসে উডিবাব্র 

সময় প্যারান্থটের মত দেখা যায়। বহুদূর পর্যন্ত এইভাবে প্যাপস্-ধারী বীজগুলি 

বিস্তারিত হয় । (ছ) অনেক গাছের বীজে বীজত্বক চ্যাপটা, হালকা পাখনার 

মৃত হয়। শালগাছের ফুলের বৃত্যংশ শুকাইয়! ফলের সঙ্গে যুক্ত থাকে। 
বৃত্যংশগুলি পাঁখনায় পরিণত হয় এবং ইহার দ্বার] ফলগুলি বাতাসে উড়িয়া 
যায়। মাঁধবীলতা, কনকটাপা, তুম, মেহুগনি, হাসনালত! প্রভৃতি গাছের 

বীজে এইরূপ পাখনার মত ফলত্বক্ বিচ্যমান। 
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২1 ভুকেশন্্ হানা হিত্ডাল্র (1015152188] 105 ৪652) 8 

সাধারণতঃ জলজ উদ্ভিঙ্গের বীজ ও ফল জলের সাহায্যে বিস্তারিত হয় । 

নদী বা সমুব্দের ধারে যে-সকল উদ্ভদ জন্মায়, তাহাদের কিছু কিছু ফল জলের 

সাহায্যে বিস্তারলাভ করে। স্থপারি, নারিকেল, গোলপাতা প্রভৃতি উতিদের 

ফলের ত্বকের ভিতর দিয়! জল প্রবেশ করিতে পাবে না এবং উহার আকারে 

বেশ বড় হয়। ফলের ভিত প্রচুর বাভাবকাশ থাকে এবং সেইজন্য উহার! 
জলে ভাদিতে ভালিতে বহুদুর চলিয় যায়। ফলত্ক্ জলরোধক হওয়ায় উহার 
মধ্যস্থ বীজটিও পচিয়! যায় না। সেইরূপ শালুক, শাপলা, আযালিস্মা প্রভৃতি 
জলজ উত্ভিদের বীজের ত্বকে বাতাবকাশ থাকে । পদ্মের ফলগুলি পুষ্পাক্ষের মধ্যে 

এবং পুষ্পাক্ষ জলরোধক হওয়ায় ফলগুলি নষ্ট হয় না। স্থতরাং ইহারাও জলের 
শ্লোতে ভাসিয়া বেড়ায় । 

সপ 

)ং 

৫৭নং চিত্র 

ফল ও বীজ প্রাণীর দ্বারা বিস্তার । 

ক, ওকডা গাছের ফল ; খ, চোরকাটা গাছের ফল; গ, বনওকড়া 

গাছের ফল; ঘ' বাযনথের ফল । 

৩। ত্কীব্রভকভ্ভল্র াল্র। হিছ্ভ্রাল্র (10191961881 1795 810870815 ) 2 

রসাল ও কণ্টকপরিবেষ্টিত ফলগুলিই জীবজন্তবর দ্বার] বিস্তারলাভ করে। 

নিয়ে কয়েকটি বিশেষ প্রকারের ফলের বীজের উদাহরণ দেওয়] হইল । (1) বীজ 

বা ফলে কাটা, অঙ্কুশ বা আঠালো! গ্রন্থি থাকায় শাকাশী প্রাণীদের পদে ব মুখে 



৯৬ জীববিজ্ঞান-প্রবেশ--৩য় ভাগ 

আটকাইয্1 ষায়। প্রাণীগুলি পরে চলিতে চলিতে বীজগুলিকে ঝাড়িয়। ফেলিয়' 

দেয়। এমনকি মাস্ছষের দেহ-বস্ত্বেও বন্ৃপ্রকার উদ্ভিদের বীজ আটকাইয়! যাঁয় 

এইভাবে ফল ও বীজগুলি বহুদূরে স্থানাস্তরিত হইয়া থাকে । আপাং, চোরকাটা 
প্রভৃতি উদ্ভিদের ফলে কাটা থাকে । হুডহুভি, পুনর্নভ1 প্রভৃতি গাছের ফলে 

আঠালো! গ্রস্থি বিদ্যমান । প্লাণ্টীগোর উদ্ভিদের বীজও আঠালো । (1) রসাল 

ফলগুলি পাকিয়া! গেলে উজ্জঙ্প বর্ণ ধারণ করে এবং স্থমিষ্ট হয়। পাখীক! 

সাধারণতঃ এইবপ ফল ভক্ষণে জীবন ধারণ করিয়া থাকে । ইহারা রসাল 

ফলগুলিকে ঠোটের সাহায্যে নিরাপদ স্থানে লইর যায় এবং শাস বা রসাল: 

বস্তমকল ভক্ষণ করিয়া কঠিন বীজটিকে মাটিতে নিক্ষেপ করে । এইরূপে বনু, 
ফলের বিস্তার হয়। টিয়া, ময়না, হুলুদ-বসন্ত, কাক, পান্নর] প্রভৃতি পাখীর) 
বট, অশ্বখ, জাম প্রভৃতি গাছের ফল ভক্ষণ করিয়] জীবনধারণ করে। বাীজগুলি 

উহাদ্দের পাকস্থলীর ভিতর হজম 'হয় না! এবং উহছার্দের মলের সহিত অবিকৃত 

অবস্থার বাহির হইয়া মাটিতে পতিত হুয়। এইভাবে পাখীদের দ্বার! বহুদূর 
পর্যস্ত বীজ ব1 ফলের বিস্তার হয় । (1) কাঠবিড়াল, ইদুর প্রভৃতি বীজ-ভক্ষণকারী 
প্রাণীর বাদাম, গম, ধান প্রস্ৃতি উত্ভিদের বীজ মূখে করিয় নানাস্থানে ভবিস্যতের' 

জন্য সঞ্চিত করিয়া রাখে । এইপ্রকার স্চারের জন্ত বীজের বিস্তার সম্ভবপর, 
হয়। (৫) শৃগাল, বানর প্রভৃতি প্রাণীর! খেজুর, কুল, জাম প্রভৃতি ফল 

খাইয়া পাখীদের মত যেখানে-সেখানে বীজগুলিকে মলের সহিত অবিকৃত, 

অবস্থায় ত্যাগ করে। (৮) কুচ, নটকন প্রতৃতি অতি সুন্দর অথচ অখাছ্য 

ফলগুলিকে পাখীর] খাদ্য মনে করিয়া ঠোটের সাহায্যে বহুদূর বহন করে। 
ভক্ষণের সময় তল বুঝিতে পারিলে তৎক্ষণাৎ মাটিতে নিক্ষেপ করে। 
(1) বাঘনখ, বনওকড়া ইত্যাদি ফলের গর্ভগুমুটি অঙ্কুশে পরিণত হয়। অন্কুশ 
(০12) সাধারণতঃ শাকাশী প্রাণীদের দেহে আটকাইয় যায় এবং এইভাবে 

দুরে দূরে বিস্তারলাভ করে । (%:1) জলচর প্রাণীগুলি অর্থাৎ বক, হাস ইত্যাদি 

পাখীগুলি ঠোটের সাহায্যে এবং পদের হারাঁও বহু জলজ উদ্ভিদের বীজ বহন 
করে। ইহার হবার] বীজ ও ফলের বিস্তার বিভিন্ন জলাশয়ে হয় । (111) মাস্থষ 

নিজ বুদ্ধির দ্বার] বীজ ও ফলের বিস্তার স্থপরিকল্লিতভাবে করে। সুন্দর সুন্দর 

ফুল ও উপকারী ফলের বীজ আমর দেশ-বিদেশ হুইতে আমদানি ও রপ্তানি 
করি এবং নান স্থানে বীজ বপন করিয়। উদ্ভিদের বংশবিস্তারে সাহায্য ককিয়া 

থাকি। শুধু ইহাই নহে, কোন্ মৃত্তিকা বিক্ষপ উদ্ভিদের উপযুক্ত এবং কোন্ 



ফল ৯১ 

উদ্ভিদের কিরূপ সার দরকার, তাহাও গবেষণার দ্বার আমরা! অবগত হই। 

ইহার দ্বারা আমর! উপযুক্ত ক্ষেতে সঠিকভাবে উদ্ভিদের বীজ বপন করিয়া 
থাকি। এইরূপে বীজের বিস্তার ব্যতীত উহাদের শক্তিও বাড়িম্বা যায় । 

পানিফল, বড়-পানা, চা, সিনকোনা, ট্যাপিওক! প্রভৃতি উত্ভিদ মানুষই বিদেশ 

হুইতে ভারতবর্ষে আনিয়। বপন করিয়াছে । 

৪ ন্তরিন্কান্্রী স্রনেলল্র হবাক্র। বিত্ডববস (10851751981 105 €3010- 

৪2৮০ 0:0119 ) 2 

কতকগুলি ফল পাকিবার পর উহার ফলত্ক্ সজোরে ফাটিয়া উহ্ার মধ্যস্থ 

বীজগুলিকে দূরে নিক্ষেপ করে। কিন্তু বীজগুলি বিশেষ দুরে নিক্ষিপ্ত হয় না। 
দোপাটি, হাজরামূল, আমরুল প্রভৃতির উদ্ভিদের ফল স্পর্শ করিলেই হঠাৎ 
ফাটিয়া যায় এবং উদ্ধার ভিতরকার বীজগুলি চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে। 

চটপটে, কুলেখাডা বা! কোকিলাক্ষ, কালমেঘ প্রভৃতি ফল জলের সংস্পর্শে 

ফাটিয়া ষায় এবং ভিতরকার বীজ বাহিরে নিক্ষেপ করে। মটর, অপরাজিতা 

প্রভৃতি উদ্ভিদের ফলগুলি পাকিয়] গেলে উহ ছুই সন্ধি দিয়! ফাটিয়া যায় 
এবং ফলত্বকের দুই ভাগ পাকাইয়া ষায়। ইহাতে ফলের ভিতরকার 

বীজগুলি নিক্ষিপ্ত হয়। ধুন্দুলের ফল পাকিয়া গাছ হইতে মাটিতে পড়িবার 
পর উহার শীর্স্থ ছিত্র হইতে বীজগুলি বাহিরে নিক্ষিপ্ত হয়। লতা-কাঞ্চন 

গাছের এক ফুট লম্বা শিশ্ব-জাতীয় ফলটি পাকিয়া গেলে পর হঠাৎ সজোরে 

ফাটিয়া গিয়া! উহার ভিতরকার বীজগুলিকে নিক্ষেপ করে। 

অনুশীলনী 

১। ফল কাহাকে বলে? ফলের শ্রেণীৰিভাগ বিষয়ের সংক্ষেপে বিবরণ দাও । ( ৪৮ 
8৪ ৪ 12536? 3159 ৪ 81707 5000979610৮ 6009 018851609%5107) 01 10108, ) 

২। ফল ও বীজের বিস্তার-পদ্ধতির কারণ কি? ফল ও বীজগুলি কি-ভাবে বিস্তারিত হয়, 

তাহা চিত্র ও উদ্াহরণনহ বর্ণনা কর। (050 519 009 8181016097009 ০01 6179 0191007:881 

0£ 1019 8100. 89808. 17083071199 6179 70:00638 ০0 609 01819878891 ০? 1:0168 ৪00 

£8688 দা16)0 ৪/9600098 00. 83:81710198, ) 

৩। নিম্নলিখিত বিষয়ে যাহ জান লিখ £ 

() ক্যারিঅপ-সিস্* (8) সামারা, (11) ক্যাপসিউল, (1) তত্তময় ডগ, (দ) সোরোদিস। 
[ ভা6৩ ৪19০7৮00688 ০0. 2-701) চি (8) 981008055 (811) 1 0508019, (1) 

[08008 010108, (%) 807:0818. ] 



বীজ 
(56৩৫) 

বীজপত্র অন্যায়ী বীজ দুই প্রকারের । বীজে যখন একটিমাত্র বীজপত্র 

থাকে, তখন তাহাকে একবীজপাত্রী (140%09%)15200%5 ) বল হয় এবং ' 

বীজে যখন দুইটি বীজপত্র থাকে, তখন তাহাকে দ্বিৰীজপত্রী (1319%1520- 

705) বলে। মটর, ছোলা, তেঁতুল, রেডি, কুমড়া ইত্যাদি ছ্বিবীজপঞ্জী ; 

আবার ধান, গম, তৃট্া ইত্যাদি উদ্ভিদের দানাগুলি একবীন্জপত্রী; দ্বিবীজপত্রীর 

অন্তর্ভুক্ত মটরবীজের গঠন নিয়ে দেওয়া হইল £ 

মটরবীজের গঠন (55০0001601৪ 158. 52০৫) 8 

ভ্বিবীজপত্রী বীজে সাধারণতঃ দুইটি বীজত্ক্ (5০6 ০০৪৫) থাকে। প্রথটি 

অপেক্ষাত স্কুল হয় এবং বাহিরে বীজত্বকৃকে ৰীজবহির্ত্কি (65৫৫) বলে £ 

৫৮নং চিত্র 

বীজ ও বীজের অন্তগঠন। 

মটরবীজের বিভিন্ন অংশ দেখানো হইতেছে । ক, মটরবীজ £ ১, বীজবহিত্র্ক্; 

২, ভিম্বক-রন্ধ; ৩, ডিম্বক-নাভি । খ, ত্বকহীন মটরবীজ। ৪, বীজপত্র ॥ 

৫, জ্রণমূল | গ, মটরবীজের বীঞজপত্র ছুইটিকে পৃথক করিয়া! উহার জপ 

দেখানে৷ হইতেছে? ৬, ভ্রণমুকুল ; ৭, বীজপত্র। 

বহিত্বকের ভিতরে অস্ততম্বক্ বিছ্যমান ; এই অস্তস্বকটি খুবই পাতলা বিলীর মত। 

ইহা! হাকফধাভাবে বীজের ভিতরকার অংশটিকে ব! ভ্রাণটিকে (77870 ) 

পরিবেষ্টিত করে। ইহাকে বীজের ৰীজ-অন্ততকৃ (758715% ) বলা হয়। 

সরল দ্বিবীঞ্জপত্রী বীজে বহিত্ব্ক সর্ধদাই থাকে, কিন্তু কোন কোন বীজে 

অন্তত্বক থাকে না| বহিত্ধকের উপর একটি সুক্ম গোলাকার চাপা ক্ষত 

দেখা যায়। এই চাপা ক্ষত অংশটিক্ষে ভিম্বক-নান্তি (7115 ) বলে । 

ডিম্বক-নাভির উপরভাগে একটি লুস্ম ছিদ্র দেখা যায়। বীজটিকে একদিন 
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জলে ভিঙ্জাইয়া রাখার পর উহাকে ছুই অস্গুলী দিয়! চাপ দিলে ডিম্বক-নাভির 

মধ্যস্থ নুল্ম ছিদ্র দিয়! জল বাহির হইতে দেখা যায়। এই ছিদ্রটিকে 

ডিম্বক-রন্ধ, (7079)12 ) বলে। এখন বীজত্বক্ দুইটি অপসারিত করিলে 

অন্তবাঁজটিকে দেখিতে পাওয়া যায়। অস্তবাঁজটিকে চাপ দিলে উচ্না দুইটি 

পুর ও শাসালে! খণ্ডে বিভক্ত হুয়। এই খণ্ড দুইটিকে ৰীজপত্র (0:041520% ) 
বলে। ধীরে ধীরে খণ্ড ছুইটি খুলিলে উচ্ছাদের মধ্যবর্তী স্থানে একটি বাকা 

দণ্ড দেখতে পাওয়া যায়। এই দণ্ডটি ছুইটি বীজপত্রের সঙ্গে , সংযুক্ত । 
এই বক্র দগুটিকে ভ্রণাক্ষ (255) বলা হয়। বীজের বীজপন্তর এবং 

ভ্রণাক্ষটিকে একত্রে ভ্রুণ (12777৮/)0 ) বলা হয়। ভ্রণাক্ষের যে প্রান্তটি 

বীজপত্র ছুইটিকে অতিক্রম করিয়া ডিম্বক-ুজ্ে দিকে থাকে, তাহাকে ভ্রণমূল 
(7720£016 ) বল! হয়। ভ্রণের বিপরীত প্রাস্তটি বীজপত্রের মধ্যে বিদ্যমান । 

এষ প্রাস্তটিকে জণাক্ষের ভ্রাণমুকুল (41%77512 ) বল! হয়। ত্রাগমূল ও ভ্রাণমুকুল 

হুইতে যথাক্রমে উদ্ভিদের মূল ও বিটপের উৎপত্তি হুয়। ভ্রণাক্ষের সহিত 

বীজপত্রের সংযোগস্থানটিকে পর্বস্থান (1০221 2০0%6) বলে। ভ্রণমুকূল 
হইতে ভ্রণাক্ষের পর্বস্থান পর্ষস্ত অংশকে কীজপত্রাধিকাঁশ্ (7600£91 ) 

বলে এবং ভ্রণাক্ষের পর্বস্থান হইতে ভ্রামূল পর্যস্ত অপর অংশটিকে বীজ- 
পত্রাবকাণ্ড (727717000)716 ) বলা হয়। 

বীজপত্রগুলি মটববীজের ন্যায় সুুল হয় এবং ইছার ভিতর খান্ত সঞ্চিত 
থাকে । এই খাচছ্ের সাহাযে।ই ভ্রণ বড় হয় এবং চার] উত্তিদে পরিণত হয়। 
মটরবীজে সস্য (215205971 ) থাকে না। স্বতরাং বীজকে অসস্যল 

(12212%7755750%5 01 140757520597720) বীজ বলা হয়। বেড়ি উদ্ভিদের 

বীজ ছিপত্রবীজতুত্ত হইলেও ইহার ভিতব্রে সম্য থাকে । নিয়ে রেডিবীজের 
গঠন বর্ণনা কর] হইয়াছে । 

রেড়িবীজের শীঠন (96001016 0£ ৪. (08560: 563) £ 

রেড়িবীজের বহির্গঠন আয়ত (০৮০%৫)। ইহার বহিত্বক চিত্রবিচিত্র 
ও ক্ষণভঙ্গুর। বীজের এদদিক চওড়া এন্রং উচ্থার বিপরীত দিক অপেক্ষাকৃত 

সরু । অপেক্ষাকৃত সরু অংশের অগ্রভাগ সাদ স্পঞর্জের মত বস্ত দেখা যায়। 

বীজটিকে জলে ভিজা ইয়া রাখিলে এই ঝ্গ্ুটি ফুলিয়৷ উঠে। ইছাকে ক্যারঙ্কল 

(027%%015) বলা হুয়। ক্যারস্কলটিকে অপসারণ করিলে বীজের ডিম্বক-রন্জ 
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দেখিতে পাওয়! যায়। জলসিত্ত বীজটিকে ছই পাশ দিয়! চাপ দিলে সহজেই 

ডিমের খোলার মত ভাঙ্গিয়া যার এবং বীজের অন্তন্বক্ দেখা যায় । বীজের 

৫৯নং চিত্র 

বীজ ও বীজের বিভিন্ন অংশ। 

ক, একটি সম্পূর্ণ রেড়িবীজ দেখানে! হইতেছে ; ১, বীজত্বক; ২, ক্যারস্কল। 

থ, বীজত্বকহীন রেড়িবীজের সম্তাবরণী (9:280729) দেখানে। হইতেছে ; 
৩, সম্যাবরণী » গ, রেড়িবীজের সম্তের ভিতরে ভ্রূণ দেখানো হইতেছে ; 

৪, সন্ত ; ৫, বীজপত্র। ঘ, রেড়িবীজের কেবলমাত্র বীজপত্রসহ জরগটি 

দেখানো! হইতেছে ; ৬, বীক্রপত্র ; ৭. বীজপত্রের শির1;৮, ভ্রণমূল 
উ, বীজপত্র ছুইটি পৃথক করিয়। উহার ভ্রণটিকে দেখানো হইতেছে । 

অস্তত্বকৃটি খুবই পাতলা এবং ইহা! বীজের অস্তবাঁজকে (1৫61721 সম্পূর্ণভাবে 
পরিবেষ্টিত করিয়] থাকে । রেড়িবীজের অস্তত্বকৃকে সন্ঠা বর ণী (06115157:7) বলা 

হয়। ইহা] ডিগ্বকের নিউসেলাসের অবশিষ্ট অংশ এবং ডিম্বকের দ্বিতীয় আবরণী 

নহে। অন্তত্বক সাবধানে অপলসারিত করিবার পর বীজের অন্তবাঁজ অংশ 

দেখিতে পাওয়া যায়। অন্তবাঁজ অংশ বীজের সন্য ও ভরণ লইয়া গঠিত। 
ছইটি স্ুল সম্যথণ্ডের মধ্যে দুইটি সাদা পাতার মত বীঞ্জপত্র থাকে । স্চ 

দিয়া অতি সাবধানে সম্য ছুইটিকে লম্বালদ্িভাবে উন্মুক্ত করিলে বীজপত্র দুইটি 

পরিফার দেখা যায় । ইহাই বীজপত্রের শুক্র শিরা-উপশিরা, অর্থাৎ উদ্ভিদের 

প্রথম পাতা । বীজপত্র দুইটি উহ্ধার িকপ্রাস্তে একটি ক্ষুদ্র দণ্ডের মত লাণাক্ষ 

দিয়া সংযুক্ত। ভ্রণাক্ষ অতি ক্ষুত্র হওয়ায় ইহাতে কেবলমাত্র জণমূল ও জ্রণমুকুল 
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থাকে । সম্ত ছইটিতে সঞ্চিত তৈল থাকায় উহা বেশ স্থল। রেড়ীবীজ জসাল 

48172701705 01272052170 ) বীজের অন্তর্গত । 

নিয়ে ছুইটি ছক দেওয়া! হইল । প্রথমটিতে বীজের গঠন অনুসারে সাধারণ 

ছক এবং দ্বিতীয়টিতে দ্বিবীজপত্ত্রী বীজের গঠন অনুযায়ী একটি বিস্তারিত ছক 

দেওয়া হইয়াছে। 
(১) বীজের গঠন অনুসারে £ 

বীজ 
5654 

ইরা পি | 
একবীকপত্রী দ্বিবীজপত্রী 
গা 72 এ 

| | [ | 
সস্তল অসস্তল সসস্সর্দল অসস্যর্দল 

(10000177008 (5:85100707170008 (410 010011)008 (7551 02102170008 

0: 0৫: ১১ ১১, 
)2)008120717020) [02091008708877010) 77)1000870970010) 1307001000809770010) 

গম, ভুট্টা, ধান, অফিড রেড়ি' পেঁপে, ছোলা, মটর, কুমড়া, 
ওট, বালি, ঘাস, আতা, পপি তেতুল, আম, শিমুল, 

আখ, বাশ সূর্যমুখী, পেয়ার! 

(২) দ্বিবীজপত্রী বীজের গঠন অনুসারে £ 

দ্বিবীজপত্রী বীজ 
রি ৪8০৪৫ 

] ও ণ 

বাঁজত্বক অন্তবাজ 
(8993 ০০3৮) এ 

| | 
সস্তা জ্ণ 

(05000080670) (19010075০) 

রেড়িতে থাকে 

ননী ১৮ | 
জণাক্ষ বীজপত্রদ্বয় 
(418) (9০851800708) 

৮০ 

| | ও | | 
জণমুকুল বীজপত্রাধিকাণ্ড পর্বস্থান বীজপত্রাবকাণ্ড জণমূল 

€121500019) (70590651) (০৫51 5006) (লুড০০০০$5]) (8501019) 
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এধন তুষ্ট! ও ধানবীজের অন্তর্গঠন বর্ণনা কর হইতেছে। পূর্বেই বল 

হুইয়াছে যে ভুট্টা, ধান, গম প্রভৃতির দান! একবীঙ্জের অস্তর্গত। 

ভতক্রৌচ্কাম্যান্্র গকিম্ন (960060160৫6 2 1+08126 £:810 ) £ 

ভুট্টাদান! প্রকৃতপক্ষে একটি আস্ত ক্যারিওপসিস্ফল। মোটেই বীজ নহে। 

প্রত্যেকটি দানা আকারে চ্যাপটা এবং স্থল । দানার বাহিরের ত্বকৃটি সোনালী 

ব1 উজ্জ্বল হলদে রঙের হুয়। ইহ] অর্ধস্বচ্ছ (521001-0910519212106 )। ত্বকৃটি 

ফলত্বক্ এবং বীজত্বক্ ছুইটি একর্রিত হুইয় গঠিত হয়। ভূট্টাদানাটিকে ভালভাবে 

৬*নং চিত্র 

বীজ ও বীজের বিভিন্ন অংশ। 

ক, ভুটাদানার সম্ুখভাবে দেখানো হইতেছে ॥ ৮-৯, ফল ও বীজসংযুক্ত ত্বক ॥ 
১০, ত্িকোণাকুতি স্ষীত স্থান (061601৭ &:9%) 1 ৭, ভুট্টাবীজের জণের উপর দিয়া 

লন্বচ্ছেদর ; ১, ত্বক ॥ ২, সম্ভ : ৩, ভ্রণ £ ৪, ভ্রণমুকুলের ভ্রণমুকুলত্ব বা কলিওপটাইল ; 
৫, ভ্ররণমূল ; ৬, স্কুটেলাম্ ব বীজপত্র ; ৭, জমুলত্বক্ বা কলিওরহিজা । 

পর্যবেক্ষণ করিলে দেখা যায় যে, উহার একদিকে আয়তাকারে একটি শ্বেতব্ণের 

স্থান বিদ্যমান । এই অস্চ্ছ স্বানটিকে আফষ্মতাকার স্থান (10618012 2762 ) 

বলে। ইহার উপর লম্বালদ্বিভাবে একটি দণ্ডের অবস্থিতি বাহির হইতেই দেখা 

যায়। এই দগুটির উপর দিয়া লম্বালখ্িভাবে ছুরি দ্বারা কাটিলে (দানাটিকে, 

নরম করিবার জন্য প্রায় একদিন সামান্ত গরম জলে ভিজাইয়1 রাখিতে হয় ) 
দানাটি সমছিথপ্ডিত হইয়1 যায়। এধন ্ষ-কোন একটি খগডকে লেনস্ দিয়া 
পরীক্ষা করিলে দেধা যায় যে, উহার ভিতর-অংশ দুইটি অসমান অঞ্চলে বিভক্ত । 
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এই ছুইটি অপমান অঞ্চলের মাঝে একটি পাতলা পর্দার অস্তিত্ব দেবা! যায়। এই 
ঝিলির মত পর্দাটিকে দানার বীজপত্র বা স্কুটেলীম (.50%:5115% ) বলে । 

প্রক তপক্ষে স্কটেলাম-ই দানাটিকে দুইটি অসমান অঞ্চলে বিভক্ত করিয়াছে । বৃহৎ 
ও সু অঞ্চলটি দানার সম্য । সন্ম্ের সহিত ক্ুটেলাম সংযুক্ত থাকে । হুক ও 

দণ্ডাকার অংশটি খণ্ডের একধারে বিদ্মান। ইহা ভ্রুণ অংশ। অতি মৃহ 

আই ওডিন ভ্রবণ খণ্ডিত অংশের উপর প্রয়োগ করিলে দেখা যায় যে, শ্বেতসারশুন্য 

সম্য অঞ্চলটি নীলাভ রঙে পরিণত হয় এবং ভ্রণ অঞ্চঙ্গটি আইওডিনের রঙ বা 

হরিদ্রাভ রঙে রূপান্তরিত হয় । ইহা অভি সহজেই পরিলক্ষিত হয় যে, বীজপত্র 

বা স্থুটেলাম ও ভ্রণাক্ষ একত্রিত অংশকে লইয়! ভূট্রার ভ্রণ অংশ গঠিত । ভ্রণের 

ভ্রাক্ষটি অতি ক্ষুত্র। ইহার শীর্ষাগ্রে কচি পাতার স্চন] দেখা যায়। এই 

প্রাস্তটিকেই জাণমুকুল (12/177562 ) বলা হয়। জ্রণমুকৃ্গটি একটি পাতল। পর্দা 

দিয়া আবৃভ থাকে । এই পর্দাটিকে কলিওপটাইল ( 0০1502216 ) বলা হয়। 
ভ্রণমুকুলের বিপরীত প্রান্তুটিকে ভ্রামূল (1২291016 ) বল্গা হয় এবং ইহাও একটি 
অতি ুস্স পর্দ! বার! আবৃত থাকে । ভ্রণমূলের এই পর্দাটিকে কলিপরন্িজা 
(0০129/7£52 ) বল। হয় । স্কুটেলীমের একদিক সম্তের সহিত সংযুক্ত এবং 

উচ্বার অন্য দিকটি ভ্রাণকে বেষ্টন করিয়া থাকে। ইহা ধীরে ধীরে সম্তের ভিতর 

হইতে খাছ্যরস ব্যপন প্রণালীর দ্বারা শোষণ করে এবং ভ্রণাক্ষের বৃদ্ধির জন্য খাচ্য 

যোগায়। 

এ্রান্সেক্র গভিন্ম (96250651504 08005 61817 ) 5 

ভুষ্্রার মত ধান৪ ক্যারিঅপ সিস্ফল। ধান তোমরা সকলেই দেখিয়াছ। 

ইহার ছুই পাশে দুইটি মঞ্জরীপত্র উহাকে বেষ্টন করিয়া রাখে । বড় মগ্রী- 

পত্রটকে পুস্পধর মণ্ডারী পত্র (1০559524215) এবং ছোটটিকে পেলিয়া 

(72616) বলে। ইহার্দের ভিতরেও ছুইটি আশের মত শন্কপত্র থাকে। 

পুগ্পধর, মঞ্জরীপত্র, পেলিয়া, শন্কপত্রকে একত্রে আমর] এক কথায় ধানের তুষ 

(17%5% ) বলি। তুঁষ দেখিতে হুরিদ্রাভ | তুষ ব্যতীত ধানকে চাল (1০9) বল1 

হয়। চালের উপরকার জাল আবরণটি ফলত্বক্ ও বীজত্বকের সংযুক্তিতে গঠিত। 

ইহ পাতল! পর্দার মত। বীজত্বকের ভিতরেও অন্তবাঁজ বিছ্চমান। ভুট্টার মত 

এখন ধানের অস্তবীঁঞ্জের একটি লম্বচ্ছেদ ক্রতিত করিলে এবং সেই লম্বচ্ছেদের 

একথগুকে ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করিলে উহ্থার ভিতরে তূষট্টাদানার মত সম্য, 
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স্কুটেলাম, জণমূল, কলিওরছিজা, ভ্রপমুকুল, কলিওপটাইঙ্গ প্রভৃতি অংশ দেখা 
যায় 

রহ. 

বীজ ও 

০৮, পরি শু চা ই 

8 গর? / রঙ তি 

পি 

মশ। তে 

০411 ঞ্ ক ভা লং পতি তত ১ 
1 ,॥ 

শর্ট 

টি কহ ক ডগ 

» টি 

ৰ ন্ 
৮ ৪ 

ঞ 

৭ হি বু ছ প্রদে ৬. 

ব্যায় 

রব 
৬১নং চিত্র 

বীজের বিভিন্ন অংশ। 

ক, একটি ধানদান' ; ১, সপুষ্পক বনপত্র ঃ ২, শিরাবর্ধ বাঁ পেলিয়া ; ৩-৪, অপুষ্পক 

ব্মপত্র | থ. ধানের বীজের জ্রণের 

বীজপত্র ; ৭, কলিওপটাইল ; ৮, 

উপর দিয়! লম্বচ্ছেদ ? ৫, সম্য ; ৬, স্কুটেলাম বা 

জ্রণমুকুল ; ৯, জ্রাণমূল ; ১*, কলিওরহিজ।। 

নিয়ে একবীঙ্জপত্রী বীজের গঠন অনুসারে একটি ছক দেওয়া হইল £ 

একৰীজপত্রী 
(7100100000 ৪০6৫ ) 

৮ ২০ পর জপ 

| 

ত্বক 
(0096) 

শা শপসস 

1 
ফলত্বক্ 

€(19719870) 

| 
বীজত্বক 

(9০৪৫ ০০৪৮) 

] 
জণমুকুল 

€7215109516) 

| 
কলিওপটাইল 
(00190705119) 

সস রর ০৯০৫ পপ. পপ সপ 

অন্তবাঁজ 
(17911771) 

ইসা 
সন্ত জণ 

(70010980670 (চ1102-০) 

০: ৷ 

41000170917) 

| | 
জগাক্ষ স্কুটেলাম 
ঞা (9০066115103) 

| ১৪] 
ভ্রগমূল কলিওরহিজ! 

(78591019) (00180722159) 



বীজ ৯৯ 

জভ্হল্লরোদজ্য 

( (36100017898 0020 ) 

বীজের মধ্যে ভ্রূণ সপ্ত (190772) অবস্থায় থাকে; সেইজন্য সহজে 

অঞ্চুরোদগম হয় না। ভ্রণের ভিতরকার কোষের প্রোটোপ্রাঞ্জমে উপযুক্ত 

পরিমাণে জল্ থাকে না। সেইঙ্জন্ত উহা অকািজেন ও তাপ শোষণ করিতে 

পারে না। সুৃতব্নাং উপযুক্ত পরিমাঁণে জল, বাতাস ও তাপ পাইলে যে-কোন 

সাধারণ বীজের ভ্রণ জাগিয়া উঠে এবং ভ্রণের জাগরণ বা বৃদ্ধিকে উহার 

অস্কুক্নোদগম ( 0197777£7226:07 ) বল! ভয় । 

অহ্কহল্পোদলমেন্ল জন ব্রিনিএ ল্যনস্থাল্র আক্জোজ্কম্ধীক্সভা। 
€(0:01010100 2)650683815 1601 £01:70171961010 ) 2 

১। জল ( ভা৪€০:) 2 জল অঙ্কুরোদগমের প্রধ!ন সহ্থায়। কারণ বীজ 

সপ্ত অবস্থায় শুক হইয়া! থাকে । জল সমগ্র বীজটিকে নরম করে এবং বীজত্বক্ 
নরম হওয়ায় ভ্রাণমুক্ুল চাপে সহঙ্জে ফাটিয়া ষায়। সন্তের ভিতরকার কঠিন 
খাগ্যগুলি তরল হুয় এবং ভ্ররণের কোষগুলি জল শোষণ করিয়া স্ফীত হয়। 

কোষের প্রোটোপ্লাজমের জলের হার স্বাভাবিক হওয়ার পর উষ্না পুন্রায় যাবতীয় 

বিপাকীয় কার্ধ করে এবং বীজত্বক স্টীত হওয়ায় বাতাসের অক্সিজেন কোষের 

ভিতর প্রবেশ করিতে পারে । অর্ধতরল প্রোটোপ্রাজম ভ্রণজাগরণের জন্য 

শক্তি বা খাদ্য সরবরাহ করে। সেইহেতু বীজপত্রের বা সস্যের সঞ্চিত খান জলে 
দ্রবীভূত হয় এবং ভ্রুণের কোষগুলি ধীরে ধীরে অভিশ্রবণ প্রণালীর দ্বার] উহ্না 

শোষণ করে। 

২। তাপ (7500106150016 ) 2 যে-কোন রাসায়নিক প্রক্রিয়] কার্যকরী 

করিতে হইলে তাপের প্রফোজন অনিবার্ধ। তাপই রাসাম্নিক সংকেতের 

স্থচনা করে; সেইজন্য কঠিন সঞ্চিত খাগ্যগুলি জলের তাপের সাহাষ্যেই 

দ্রবীভূত হয়। শ্ধু তাহাই নভে, কোষের প্রোটোপ্লাজম তাপ শোষণ ন! করিলে 

সাধারণ বিপাকীয় কার্গুলি করিতে পারে না। কিন্তু তাপের মাত্রা বেশী হইলে 
অস্কুরোদণম দ্রুত হয় এবং তাপের মাত্রা কম হইলে ত্কুকোদগম অতি ধীরে ধীরে 
হয়। সাধারণতঃ 5:0০. তাপে বীজের তস্কুরোদগম আরুভ হয়। 450 হইতে 

48০০ ভাপে বীজের ভ্হ্কুরোদগম খুবগ্বেশী মাত্রায় হয়| 45০0 হইতে 300 

তাপে সাধারণ জস্কুরোদগম হইয়া থাকে । 
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৩। বাতাস (81) 2 বাতাসের বিবিধ গ্যাসের যধ্যে অব্িজেন জীবের 

প্রাণস্বরূপ । ইহা বীজ-জাগরণ প্রক্রিয়ায় শ্বলন-কার্ষের জন্য দরকার হুয়। সঞ্চিত 

শ্বাগ্যব্বব্য হইতে শক্তি নির্গত করিতে হইলে উহ্থাকে দহন কর। প্রয়োজন । 

রি / 

৬২নং চিত্র 

অস্কুরোদগম। 
ছোলা বীজের মুদ্বতাঁ (85009£951) অস্কুরোদগম দেখানো হইতেছে । ১, বিটপ অঞ্চল। 

কোষের মধ্যে খাণ্যবসকে অক্সিজেনই কেবল দহন করিতে পারে। স্থতরাং 

শক্তিবিকাশের জন্ত অক্সিজেন অত্যাবশ্টক। কারণ শক্তি না পাইলে জ্রণের 

কোষগুলির বুদ্ধি হয় না এবং ইহাতে ভরণের জাগরণও বাধাপ্রাপ্ত হয়। কোন 

বীজ মুত্তিকার গভীর স্তরে বপন করিলে উহা সহজে অস্কুরিত হুয় না। কারণ 

মুত্তিকার গভীর স্তরে বাতান প্রবেশ করে না। বাীঞ্জ সহজে অক্সিজেন পায় না 

এবং সেইজন্য বীজের অস্কুরোদগয হয় না। 

ভা দঙগাতমব্্র অ্ক্কাহভ্িি (51265 0£ £61:00115 65010) 2 

বীজের অস্কুরোদগম প্রধানত ঃ তিন প্রকারের হয়; যথা 

১। মৃদুৰতা (175০9£68] ; [50০ ৮ 15610জ্ ; £০-52701)) 8 বীজের 

এই প্রকার অঙ্কুরোদগমের সময় বীজপত্র বীজত্বকের মধ্যেই থাকে এবং কখনও 

মাটির উপর বাহির হইয়া আসে না। কারণ বীজের ভ্রণাক্ষের বীজপত্রাদিকাণ্ড 
"অঞ্চল (ভ্রণমুকুল হইতে ভ্রনাক্ষ পর্বস্ত ) কেবঙ্গমাত্র বৃদ্ধিলাভ করে । হতবাং 



বীজ ১৪১ 

বীজপত্রের অবস্থান কোনও আলোড়ন বা বিদ্ব হয়না। বীজপত্রগুলি মাটির 

ভিতর থাকায় উহ! সবুজবর্ণের হয় নাঁ। উহা! ধীরে ধীরে শুষ্ক হইয়া গিক্া 

ঝরিয় যায় বা মাটির সহিত মিশিয়! যায়। একবীজপত্রী বীজগুলি যুদ্বর্ীভাবে 

৬ণনং চিত্র 

অঙ্কুরোদগম । 

ভূটাদানার মুদ্বতাঁ (75078০81) অঙ্ুরোদগম দেখানো হইতেছে। ১, বিটপ অঞ্চল। 

অস্কুরোদগম কবে। ইহাদের ভ্রণমুক্ুলটি কলি ৪পটাইল ও পর্দা! ভেদ করিয়া! বীজের 

একদিক দিয় দাহির হইয়া আসে এবং জণমুকুলটি অন্যদিকে কলিওরহিজা ভেদ 

করিয়া বাহির হয়। কিন্তু বীজ স্কুটেলামটি কখনও মাটির উপর বাহির হয় না। 

মটর, ছোলা, ধান, গম, ভূট্রা প্রভৃতি উত্ভিদের বীজ বা দানাগুলির মুদ্বতভাবে 

অস্কুরোদগম করিতে দেখা যায়। 

২। ম্ব ভেদী (5:918691 ) ৪1» 0০০) ; £€০ » 22005) £ বীজের এই 

প্রকার অস্কুরোদগমের সময় বীজপত্র বীজত্বকের ভিতর থাকে না এবং ইহা 
বীজত্বক্ ভেদ করিয়া] মাটির উপর উদ্টয়া আসে । কারণ এইবূপ অঙ্করোদগমে 

জ্রণাক্ষের বীজপত্রাবকাণ্ড অঞ্চল (ভ্রণমূল প্রান্ত হইতে ভ্রণাক্ষের পর্বস্থান পর্ধস্ত ) 



১০২ জীববিজ্ঞান-প্রবেশ--৩য় ভাগ 

কেবল বৃদ্ধিলাভ করে। বীজপত্র ছুইটি ভ্রণাক্ষের পর্বস্থানে যুক্ত থাকায় বীজত্বক্: 
ভেদ করিয়! বাহিরে (মাটির উপর ) আসে। বীজপত্রগুলি মার্টির উপর আসিলে 

আলোকে সবুজবর্ণে রূপান্তরিত হয়। তেঁতুল, কুমড়া প্রভৃতি বীজের বীজপত্রগুলি 

বেশ স্ুল হয় এবং বীজ তস্কুরিত হইবার পর মাটির উপর বহুদিন সজীবভাবে 

৬৪নং চিত্র 

অহ্ুয়োদগম। 

রেড়িবীজের মৃদ্ভেদী (91891) অস্কুরোদগম দেখানে! হইতেছে। 

১, সম্গাবরণী; ২, জণমুকুল ; ৩, বীজপত্রাবকাও্ড (957১০০০$51)। 

থাকিতে দেখা যায়। ইহাদের বীজপত্রগুলি ধীরে ধীরে ক্ষয়প্রাঞ্চ হুইয়! বরিয়া 
পড়ে। শিম, রেড়ি প্রভৃতি উদ্ভিদের বীজ এইরূপ অন্কুরোদগযের উদাহরণ। 

৩ | জর্বায়ুজ অস্কুরোদশমষ (৬15119ঞ7 ) 2 

সমুদ্রোপকুলবর্তী এবং লবণাক্ত মাটিতে কতকগুলি বিশেষ প্রকার উদ্ভিদের 

বীজ জরায়ুর প্রণালী অনুসারে অস্কুরোদগম করে। স্থতরাং ইহা একপ্রকার 

বিশেষ ধরনের অস্কুরোদগম প্রণালী । ফলের ভিতরে থাকা অবস্থায় বীজের 
অঙ্কুরোদগম হয়। ফলটি তখনও মৃল উদ্ভিদের সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে যুক্ত থাকে। 
শুধু ইহাই নহে, মূল উদ্ভিদ বীজের অক্কুরোদগ্নমের সময় উপযুক্ত পরিমাণে 
খান ফোগায়। বীজ হইতে প্রথম ভ্রণমুকুলটি বাহির হইয়া আসে। ইহা 



বীজ ১০৩ 

ধীরে ধীরে বড় গুস্ুল হইতে থাঁকে। বেশী পরিমাণে সুল হইবার পর বীজটি 

ভারী হইয়া যায় এবং সোজ1ভাবে মাটিতে পতিত হয়। মাটিতে পতিত 

হইবার পর জ্রশমুকুল হইতে শাখা-প্রশাখা বাহির হুয় এবং চারাগাছটি 

৬৫নং চিত্র 

অঙ্কুরোদগম । 

রাইজোফারের জরাবুঙগ অস্কুরোদগম দেখানে। ছইতেছে। 

১, কল; ২, জণমুকুল £ ৩, বৃতি ; ৪, বীজপত্রাবকাণ্ডঃ ৫, জলের ভিতরকার 

অঞ্চল ; ৬, মাটির ভিতরকার অঞ্চল। 

সোজাহুজিভাবে ফ্লাড়াইতে পারে। স্থছুবী, বীণ| প্রভৃতি উদ্ভিদের বীজ 
ভিভিপেরী বা জরাযুজ প্রণালীর ছ্বার। অস্কুরোদগম করে। 

জী. খি. (৩য় )--৮ 



১৩৪ জীববিজ্ঞান-প্রবেশ-_৩য় ভাগ 

৩্দম্ণনন ও পলীহ্া! 

(1061000108618610128 81801 12019271181) 

জল, বাতাস ও তাপ বীজের অস্কুরোগ্দম পদ্ধতির জন্ত যে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় 
তাহা পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণিত কর' যায়। এইরূপ পরীক্ষাকে “তিনটি মটরের 
সাহায্যে পরীক্ষ।” (0175 69100 17927179120 ) বলা হন্ব। পরীক্ষাগুলি নিস্বে 
বর্ণনা কর। হইল £ 

পরীক্ষার জত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য (7৬191611915 £০01 50192111706 1776) 2 

একটি ঝড় বিকার, কিছু মোম, 

একটি ৪” ইঞ্চি চওড়া এবং 

8 ইঞ্চি লম্বা কাঠের টুকর! এবং 
কিছুসংখ্যক মটরবীজ। 

পরীক্ষা (79811056010) £ 

টেবিলের উপর রাখ! একটি বড় 

বিকারে কাঠের টুকরাটিকে 

গলন মোমে ডুবাইয় রাখ। 
মোম ঠাণ্ডা হইলে কাঠের টুকরার 

ছুইপাশে জমা হইতে থাকিতে 
দেখা যাইবে । এখন টুকরার 
অগ্রভাগে পশ্চাভাগে এবং 

মধ্যভাগে বথাক্রমে তিনটি শুষ্ক 

মটর আলপিন দিয়! আটকাইফ্! 

দাও। কাঠের টুকরাটিকে এখন 
বিকানদ্ের ভিতর হেলানোভাবে 

লম্মালন্বি বাখ। অন্ত একটি 
বিকারে কিছু জল উত্তপ্ঠ 

কর। জল উত্তপ্ত হইলে উহার 

দ্রবীভূত অক্সিজেন দূরীভূত হয়। এখন এই উত্তপ্ত জলকে শীতল করিয়া 

বিকারের ভিতর এমনভাবে ঢাল, ষাহাতে মধ্যবত্তা বীজের. মাঝমাবি জলবেখা 

স্থিতিলাভ করে, অর্থাৎ মাঝের বীজটি অর্ধেক জলের ভিতর থাকে । এখন 

বিকারটিকে এইভাবে দ্বিন-ছুই টেবিলের উপর বাখ। 

৬৬নং চিত্র 

অঙ্কুরোদগম পরীক্ষা দেখানে৷ হইতেছে । 



প্রদর্শন ও পনীক্ষ ১:০৬? 

নিরীক্ষা। (096:58 005): দিন-ছুই পরে দেখ] যায় যে, কাঠের 
পশ্চাাগের বীজটি অঙ্কৃরিত হয় নাই, এমনকি কাঠের অগ্রভাগের বীজটিও 

অঙ্কুরিত হয় নাই এবং কেবলমাত্র মাঝের বীজটি অস্কৃকিত হইয়াছে। 

লিদ্ধাস্ত (0০:18:09) £ কাঠের অগ্রভাগের বীজ ও বাতাস ও সাধারণ 

তাপ অবশ্য পায়, কিন্ত জল মোটেই পায় না। সুতরাং জলের অভাবে বীজের 

অঙ্কুরোগ্দম হুয় না। সেইক্ধপ কাঠের পশ্চানস্তাগের বীজটি জল পায় এবং তাপও 

পায়, কিন্তু জলমগ্র থাকায় বাতাসের অভাবে ইহার জস্করেগ্ম হয় না। মাঝের 

বীজটি জঙ্গ, বাতাস এবং তাপ সবই পায়। সেইজন্য এই বীজটি স্বাভাবিকভাবে 

অস্কুবিত হয়। 

এখন উপরি-উক্ত পণীক্ষাটি দুইটি বিকারে পৃথকভাবে আবুস্ত কর। প্রথম 

বিক্ারে উত্তপ্ত জল এমনভাবে ঢাল যাহাতে মাঝের বীঞ্জটি অর্ধেক জঙ্গের ভিতর 

থাকে । জলের উত্তাপ ষেন সর্ক্ষণ্রে জন্য 50০০-এর চেয়েও বেশী থাকে, তাহার 

ব্যবস্থা কর1 দরকার । দ্বিতীয় বিকারের ভিতর বংফ-জল ঠিক মাঝের বীজের 

অর্ধেক পর্বন্ত ঢাল। বিকারের চারিপাশে কঠিন বরফ গুঁড়া করিয়া ঢাকিয়া 

রাঁখ। ইহার ছার] বিকাবের জলের তাপ সর্বদাই কম থাকে । দিন-ছুই পরে 

দেখ যাঁয় যে, ছুইটি বিক্লারের কোন বীজই অঙ্কুরিত হয় নাই। কারণ, প্রথম 

বিকারের জলের তাপ অত্যধিক বেশ হওয়ায়, মাঝের বীজটি অঙ্কুরিত হয় নাই। 

সেইব্প দ্বিতীর বিকারের জলের তাপ অত্যধিক বম হওয়ায় উহার মধ্যস্থ 

বীজটিও অগ্কুরিত হয় নাই। স্থতভরাং কেবলমাত্র 95০০ হইতে 480 পধস্ত 

তাপ অর্থাৎ সাধারণ উত্তাপে বীজেব্র অঙ্কুরোগ্দম হয় এবং 0০0০ এর অধিক 

উত্তাপে বা £০০0-এব চেয়ে কম উত্তাপে বীজের অস্কুরোগ্দম হয় না; সতরাং 

তিনটি বিকারের মটন্সহাজ লইয়া যে পরীক্ষা করা হইল, তাহাতে তাপের 

বিভিন্ন মাত্র। বীজের অঞ্কুরোগ্বন প্রণালীকে কি-ভাবে নিয়ন্ত্রণ করে, তাহাই; 

প্রমাণিত হইল | | 



উত্তিদ্-দেহের খা্ঠ 

(৮০০৫ ॥ (05 1912778০০৫5 ) 

উদ্ভিদের নানা অঙ্গে খাছ সঞ্চিত থাকে। খা সাধারণতঃ ছুই অবস্থায় 

উদ্ভিদের মধ্যে থাকে। প্রথম অবস্থায় খাছ্য সরলভাবে উদ্ভিদের ভিতর থাকে । 

হল খাগ্য সহজেই উত্ভিদের বিভিন্ন অঙ্গে প্রবাহিত হুয়। দ্বিতীয় অবস্থায় খাছ্য 

কঠিনভাবে উত্ভিদ্দের বিবিধ কলার ও কোষের মধ্যে সঞ্চিত থাকে । এইব্ূপে 

কঠিন খাছাত্রব্যগুলি উদ্ভিদের ভবিষ্যতের জন্ত জম] থাকে । প্রয্মোজনমত উত্ভিদ্ 
এানাবিধ উৎসেচপক দ্বার! এইরূপ কঠিন খাছ্যগুলিকে তরল করে এবং নিজ 

বিপকীয় কার্ষে ব্যবহ্থার করে| উদ্ভিদের বীজের সস্তেও বীজপত্রে খাগ্চ সঞ্চিত 

থাকে । বীজ এইবপ সঞ্চিত খাগ্যগুলিকে বিবিধ রাসায়নিক ক্রিয়ার দ্বারা তরল 

করে এবং অঙ্কুরোগ্ৰমের সময় খরচ করে। ফলে, বীজপত্রগুলি পাতলা এবং শু 

হুইয়। যায় এবং জশীক্ষটি ধীরে ধীরে বৃদ্ধিল্লাভ করে । কতকগুলি বিশেষ প্রকারের 
মূলে, থা শালগম, শতমূলী, মূলা, গাজর, বীট প্রভৃতিতে খাছ সঞ্চিত থাকে। 
সেইরূপ ভূমিম়স্থ জাদা, আলু, ওল প্রভৃতি উদ্ভিদের কাণ্ডে প্রচুর খাছ সঞ্চিত 

থাকে। অনেক উদ্ভিদের পাতা শাখা, বুস্থ প্রভৃতি স্থল ও রপাল হয়। 

ইহাদের স্থূলতা খাছ্য-সঞ্চয়ের জন্য হুয়। পাথরকুচি, ঘৃতকুমারী, পুঁই ও 

বাঁধাকপি গাছের পাতা, ওলকপি, কপিগাছের শাখা! ও মঞ্রবীদণ্ডে খান্য সঞ্চিত 

থাকে । ইহা ব্যতীত উদ্ভিদের প্রত্যেকটি অঙ্গের ভিতর অল্প-বিস্তর খাছ্য জম! 

থাকে । প্যারেনকাইমা কোষের ভিতর কিংব। উহ্বার কোষ-প্রাচীরের উপর 

প্রধানতঃ অন্তত্বকে, সাধারণ মজ্জা ও মজ্জাংুতে খান্ত জমা থাকে । শাখা- 

প্রশাখার অগ্রভাগে, পাতার ক্লোরো প্লাস্টে, ফুলের গর্ভদণ্ডে ও পুম্পাক্ষেও খাছ 

জম] থাকিতে দেখ ষায়। 

এইক্বপ খাস্ নান ভাবে এবং নানা অবস্থায় সঞ্চিত থাকে । কখনও 

ইছাদের আকার দানাদার, কখনও বা ইছাদের আকার বড় বড় এককেন্ত্রীয় 

বৃত্ের মত। সাধারণতঃ তিনপ্রকার খাদ্য উত্ভিদের বিভিন্ন অঙ্গে দেখা যায়? 

ম্বথা- 
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(ক) জল-অঙ্গার (0910015019০), (খ) প্রোটিন (0:96518) এবং (গ) ল্সেহছ- 

পদ্দার্থ (590 ৪0 9119)। নিয়ে একে একে ইহাদের বিবরণ দেওয়] হইল £ 

(ক) শতকজ্শ-জত্গা (021000155 01866) £ 

সালোকসংশ্লেষের ছার] সবুজ উদ্ভদ্ জল-অঙ্গার খাদ্য প্রস্তত করে। 

জীববিজ্ঞান-প্রবেশের প্রথমভাগে, জল অঙ্গার খাচ্ের উৎপাদন অন্রপাতের বিষয় 

আলোচন! করা হুইয়াছে। নানাপ্রকার জল-অঙ্গার খাছের মধ্যে কতকগুলি 

জলে দ্রবণীয় এবং আবার কতকগুলি অক্্বণীয়। 

নিষ্কে বিবিধ প্রকারের জল-অঙ্গারের বর্ণনা কর] হুইল; যথা] £ 

() শ্বেতসার (92757) £ ছত্রাক (%7%£) ব্যতীত প্রায় সকল উতভিদে 

শ্বেতদার খা্ঠ থাকে । ইহা কোহলে ও জলে অদ্রবণায় ৷ পাতায় সালোকসংশ্লেষ 

প্রক্রিয়ায় শর্কর] তৈয়ারী হইবার পর ইহা! শ্বেতসার খাছে পরিণত হুম । এইবপ 

কণাগুলিব্ আকার নানা রকমের হয়। সাধারণতঃ ইহার! ক্ষুত্র কণার মত 

সমগ্র-কোষে জমা থাকে । রাত্রে যখন সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়া! বন্ধ হুইয়া যায়, 

তখন এই শ্বেতসার কণাগুলি পুনরায় শর্করায় রূপাস্তরিত হয় এবং উদ্ভিদৃ-দেহের 

সবর, প্রধা*ত: উদ্ভিদের ভাগ্ডার-অঙ্গে ইহাদের উপস্থিতির প্রমাণ পাওয়! যাঁয়। 
আগেই বলা হইয়াছে যে, অৰর্ণপ্রাস্ট (1:6%97125)-এর মধ্যে একপ্রকার বড় 
আকারের এযামাইলোপ্রাস্ট নামক প্রাসটিডস্ থাকে । ইহারাই শর্করাকে শ্বেতসাকু- 

এবং প্রযোজনমত শ্বেতসারকে আবার শর্করায় রূপান্তরিত করিতে পারে & 

এইরূপ গ্্যামাইলোপ্লাস্টের (2.719512%) ছার! বপাস্তরিত শ্বেতসার-কণার 
আকার নান! প্রকারের হয়। গমে ইহাদের আকার গোলাকার বা বিস্তারিত. 

তুট্রায় বহক্ষেত্রবিশিষ্ট, মটরে বৃত্তাকার এবং আলুতে ভিম্বারৃতি হয়। সাধারণত: 
ভূমিয়স্থ ভাপ্তার-কাণ্ডে ইহাদের অস্তিত্ব বেশী পরিমাণে দেখ! ষায়। কলাবতীর 

গ্রন্থিকাণ্ডে, স্থুলকেন্দ্রে, গু ড়িকেন্দ্রে, মূলাকার মৃলায়, শাঙ্কবে শালগমাকারে 

শ্বেতসার-কণ। জম থাকে । সাধারণতঃ চালে 79--80%, গমে 20--75%, 

ভুষ্টায় ০5--68%, বালিতে ০0--65% শ্বেতসার-কণা জমা থাকে । শ্বেতসার- 

কণার বিবিধ গঠন ও আকৃতি জীববিজ্ঞান-প্রবেশের প্রথমভাগে বর্ণণ। কক 

করা হইয়াছে। 

শ্বেতসার পরীক্ষা £ শ্বেতদারকণাপুর্ণ স্াইডের আবরণা কাচের ধাকে 
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এক ফেটা অতি মৃদু জলীয় আইওভিন, ভ্ূপারের সাহায্যে প্রয়োগ করিয়া 

'অগুবীক্ষণ যন্ত্রে পর্যবেক্ষণ করিলে উহার কার্ধকারিতা দেখিতে পাওয়া যায়। 

পেবিবে প্রথমে শ্বেতসার-কণাগুলির রঙ বেগুনী হইয়া যাইবে ঃ পরে বেশী 

পরিমাণে আইওডিন শোষণ করিয়া উহা ধীরে ধীরে কালে! রঙে রূপান্তরিত 

হইয়া যাইবে। 

(1 সেলুলোৌজ (091151056); সেলুলোজের রাসায়নিক সংকেত 

শ্বেতসারে র মত এবং ইহাঁও শ্বেতপারের মতই গলে ও কোহলে অব্রবণীয়। 

৬৭নং চিত্র 

মটরবীজ এবং আলুর কোষের বিভিন্ন শ্বে»নার-ক ণিকা দেখানো হইতেছে । 

ক, সরল উৎকেন্ত্রীয় শ্বেতসার-কণা ; খ, অর্ধযৌগিক উৎকেন্জীয় শ্বেঙসার-কণা ; 

গ, যৌগিক উৎকেন্ত্রীয় শ্বেতনার-কণ। ; ঘ, সরল এককেন্দ্রীয় শ্বেতসার-কপা। 

সাধারণতঃ আমরা জানি যে, কোষের কোষপ্রাচীর সেলুলোজ দ্বারা নিয়মিত 

হ্য়। ধেজুর, নারিকেল, তাল প্রশ্তি বীজের শদাকোষ ও কোষ-প্রাচীরে 

অতিরিক্ পরিমাণে দেলুলোজ জমা থাকে। বীজের জ্গুরোদগমের সময 

'সেলুলোজ স্যাইটেজ (0558০) নামক একপ্রকার রাসায়নিক উ২সেচকের দ্বারা 

শর্করায় রূপাস্তরিত হুষ, এবং একই শর্করার সাহায্যেই জ্রণাক্ষটি ধারে ধীরে 

বৃদ্ধিলাভ করে। বীজে বীজপত্রই স্কাইটোলিস্ উৎস্চেক নির্গত করে । সুতরাং 

দেলুলোজ শুধু যে কোষের কোষ-প্রাচীর নির্মাণ করে তাহা নহে. ইছ। ভ্রণের 

বৃত্তির জন্ত খাগ্সঞ্চিত খাহ্যরূপে ব্যবহৃত হয়। 

সেলুলোজের পরীক্ষ। ই পি'য়াজের এ₹টি রসাল শকপত্রে সু্চ্ছেদ লও । 

এই সুম্চ্ছেদ লইয়! যখারীতি একটি ক্লাইভ তৈয়ারী কর। অণুণীক্ষণ যঙ্ছের 

সাহায্যে পর্যবেক্ষণ করিলে দেখিতে পাইবে ষে, কোষগুলি আয়তাকার এবং 

কোধ-প্রাচীর গুলি পরিষ্কার দেখ! যাইতেছে । এখন সাইডের আবরণী কাচের 
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পাশে ড্রপারের সাহায্যে এক ফোটা আয়োডিন প্রয়োগ করিবার ছুই মিনিট পরে 

আবার 50% সালফুরিক আপসিডভ (50101)0110 ৪০10) ড্রপারের সাহায্যে 

আবরণী কাচের পাঁশে প্রয়োগ কর। উপরিি-উক্ত ছুইটি রাসায়নিক দ্রবোর 

সংস্পর্শে কোষ-প্রাচীরের সেলুলোজ নীল বা বেগুনী রঙ ধারণ করে, তাহা 

অণুবীক্ষণ যন্ত্রে পরিষ্কার দেখা যায়। 

(7) শর্করা (5%4০ ) ১ ইহ? একপ্রকার সরল দ্রবণীয় জল-অঙ্গার খাছ; 

সাধারণতঃ ফলে এবং কতকগুলি উদ্ভিদের কাণ্ড বা মূলে দেখা যায়। আমরা 
আগেই জানি ইহ] সালোকপংপ্লেষ প্রক্রি্বার় পাতার কোষের মধ্যে নিমিত হুয় । 

সাধারণতঃ আঙ্র, আম, আপেল, কমলালেবু, আতা ইত্যাদি ফলে প্রচুর 

পরিমাণে শর্করার অন্তিত্ব পাওনা যায়। বিবিধ শর্করার মধ্যে দ্রাক্ষাশর্কর! 

(21050936 ০: [7170009৪ 0: 31:26 90891) সর্বপ্রথম সালোকসংশ্লেষ 

প্রক্রিয়ার ছার পাভার কোষের মধ্যে নিগ্িত হুয়। পরে দ্রাক্ষাশর্করা হইতে 

ইক্ষুশর্কর] ও শ্বেতদার নান রাসায়নিক উপায়ে উদ্ভিদের কোষের মধ্যে নিগিত 

হয়। সাধারণত: দ্রাক্ষাশর্কর] দ্রাক্ষা, কমলালেবু, আম, আপেল প্রভৃতি ফলে 
পাওয়া যায় এবং ইক্ষশর্করা (3001:096 01: 0919০ 9268) ইক্ষুকাণ্ডে, বীটমুলে 

ও মিষ্টি আলুতে পাওয়া যায়। ভ্রাক্ষাফলে 12__15% ভ্রাক্ষাশর্করা, ইক্ষৃতে 
15--20% ইক্ষৃশর্করা এবং বীটমৃলে 10-_-20% ইক্কৃশর্করা থাকে। 

শর্করার পরীক্ষ! £ একটা টেস্টটিউবে কিছু ইক্ষুরস লও । ইহাতে তিন 
বা চার ফোট1 জলীয় কপার সালফেট ঘিশাও এবং রাসায়নিক মিশ্রণটির সহিত 

এখন সামান্য পরিমাণে কষ্টিক পটাস মিশাইয়! সমস্ত রাসায়নিক মিশ্রণটিকে 
উত্তপ্ত কর। রাসায়নিক মিশ্রণটিকে উত্তপ্ত করিবার পূর্বে উহার রঙ নীলাভ 
থকে কিন্তু উত্তপ্ত করিবার পর নীলাভ রঙ ধীরে ধীরে প্রথমে হরিদ্রাবর্ণে, পরে 

আবার নীলাভ রঙে বপাস্তরিত হয় । অপরপক্ছে দ্রাক্ষাশর্কর] লইয়া উপর্িি-উক্ত 

পরীক্ষা করিলে উহ! লোহিত বর্ণে বূপাস্তরিত হুইবে। 

(1) ইনুলিন (17:12% ) £ ইহাও একপ্রকার উদ্ভিদের দ্রবণীয় জল-অঙ্গার 
খাস্ভ। ইহা সাধারণতঃ কোষের কোযগহছবরে দ্রবণায় অবস্থান্ব পাওয়া! যায়। 

ইচ্ছলিনকে ইনুলেশ (00185) নামক একপ্রকার ব্রাসার়নিক উৎসেচকের 

সাহায্যে শর্করায় বুশাস্তরিত করা ধার়। উত্তিদ প্রয়োজনমত ইনুলেজের 

সাহায্যে শর্করাকে ইনলিনে এবং ইন্গলিনকে শর্করায় পরিবতিত করিয়] ব্যবহার 
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করে। ইহা! সাধারণতঃ ডালিয়া, হাতিচোখ প্রভৃতি হূর্ধমুখী-জাতীয় উত্ভিদের 
কন্দমূলে (67085 700) পাওয়া যায় । ইহারের আকার, অবস্থান 

জীববিজ্ঞান-প্রধেশের প্রথমভাগে বিস্তারিতভাবে বাঁণত হুইয়াছে। উপরি-উক্ত 

৬৮*ন্ং চিত্র 

ইন্থুলিন | 

ডালিয়ার মূল কোষের মধ্যে ইনুলিন দেখানো হইতেছে। 

মূলের একটি প্রস্থচ্ছেদ লইয়া 90% কোহুলে কিছুক্ষণ ভুবাইয়| রাখিলে কোষ- 
প্রাচীরের কোণে ইহা! কঠিন হাত-পাখার মতন আকার ধারণ করে। এইরূপ 
হাঁত-পাখার মত কেলাসে করেক বিন্দু ফ্লোরোগু,সিন দ্রবণ মিশ্রিত করিলে সাদ। 

কেলাদগুলি হনিস্রাভ খয়েরী রডে বূপাস্তরিত হুয়। ইনুলিনের রাসায়নিক 

সংকেত শ্বেতসারের মন (05771090521 

ডে) গ্লাইকোজেন (01)0926%) £ ইহা! শ্বেতসারের মত একপ্রকারের 

জল-অঙ্গার থাদ্চ এবং ইহা কেবলমাত্র ছত্রাক গোত্রের (51181) কোষে দেখা! 

যায়। ইনার অস্তিত্ব ঈস্ট উদ্ভিদে দেখা যায়। ইহাদের কোন নির্দিষ্ট আকৃতি 
নাই এবং ছত্রাকের অন্ুহ্ত্রের ( /051526 ) মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কঠিন পদার্থরূপে 
দেখা যার। শর্কর1 ও শ্বেতসারের মত উদ্ভিদ্বের জননক্রিয়! বা বৃদ্ধির সময় 

শক্তি সংবহুন করাই ইহাদের কার্ধ। উদ্ভিদ্ প্রয়োজনমত রাপানিক উৎসেচকের 
সাহায্যে গ্লাইকোজেন কণাকে শর্করায় এবং শর্বরাকে গ্লাইকোজেন কপায় 

রূগান্তরিত করিতে পানে। 



উদ্ভিদ্-দেহের খান ১১১ 

শ্বেতসারের মত গ্ীইকোজ্েন কণায় মৃদু আয়োডিন দ্রবণ প্রায়োগ করিলে উহা 
লোহিত বাদামী (09191) 10:02) রঙে রূপান্তরিত হুয়। 

(খ) ০৩াড়িন্ম (79:06610. ) £ 

ইহা নাইট্রোজেন-ঘটিত খান্যপদার্থ (10056150035 190. 17851781) 

এবং সাধাবণতঃ ইহাতে কার্ধন, হাইড্রোজেন, অক্নিজেন ব্যতীত, মাঝে মাঝে 

গন্ধক ও ফসফরাসও থাকে । ইহা অত্যন্ত জটিল ঠজব পদার্থ এবং উদ্ভিদের 

বিপাকীর কার্ধের জন্ত অত্যন্ত প্রয়োজনীয় । সাধারণতঃ ইহা ছুই রকমের ? যথা 
প্রোটিভ (:০6514) এবং আযামাইনো-ঘটিত জৈব পদার্থ (4১017)0 0821০ 

০0007000190) 1 প্রোটিভ নানী অবস্থায় উদ্ভিদের কোষে বিদ্ধমান। কোন 

কোন প্রোটিভ ভ্রবণীয়, আবার কোন কোন প্রোটিড অদ্রবণীয় কঠিন কণারূপে 

৬৯*নং চিত্র 

রেড়িবীজে আলিউরোন কণ। দেখানে। হইতেছে । 

১। আলিউরোন কণ। ; ২, ক্রিস্টালয়েড ; ও, গ্লোবয়েড । 

কোম্বের ভিতর কোবগহ্বরের মধ্যে থাকে । সাধারণতঃ ইহ। সঞ্চব়-কলায় 
(56072421558 ) পাওয়া যায়; কিন্তু কতকগ্জলি বিশেষ বিশেষ বীজে ইহাদের 

অস্ভিত্ব সহজেই পাওয়া যায়। যে-সমস্ত বীজ্জে জল-অঙ্গারের পদার্থ-কক্ষ থাকে; 
অথচ তেল পরিমাণে বেশী থাকে, সেইরূপ বীজে প্রোটিড পাওয়া যায়। রেডি- 

বীজের প্রোটিডকে আাজিউরোন দানা (1927075 £72%9) বলা হয় । ইহা 

রেড়িবীঞ্জের সন্তে বিদ্যমান । সন্-কোষের গহ্বরের মধ্যে আলিউরোন 



১১২ জাববিজ্ঞান-প্রবেশ--৩য় ভাগ 

দানার ছুইটি অংশ থাকে। কেলাসিত প্রোটিন পদার্থটিকে ক্রিস্টালফ্বেড 
(০5211020 ) বলে এবং ইহার সহিত যুক্ত দ্বিতীয় অংশটিকে গ্লোবয়েড বলে। 
এই অংশটি ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়াম ফসফেট দ্বারা নিমিত। আযালিউরোন 
দানা মটরবীজপত্রে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দানাকারে বিদ্যমান । তভুট্রা, গম, যব ইত্যার্দি 

বীজের সস্যের উপরি-অংশের অর্থাৎ বীজত্বকের নিমবস্তরের কোষে ইহা! পাওয়! 

যান্ন। আগেই বল! হইয়াছে যে, ষেসকল বীজে জল-অঙ্গার খাদ্য বেশীথাকে, 

উহ্বাদের বীজে প্রোটিভের অংশ কম থাকে এবং টতৈল-পরিঘাণ যেসকল বীজে 

বেশী থাকে, সেইসকল বীজে প্রোটিডের অংশও বেশী থাকে । গমের প্রোটিডের 
রাসায়নিক সংকেত অত্যন্ত জটিল। ইহাকে গ্রিয়াডিন বলে। বাজরার 

প্রোটিভকে জিইন ( 2287) বলা হ্য়। নিক্ে উহ্বাদের সংকেতগুলি দেওয়। 

হুইল £ 

(5119017)--06 ৪ ত [নত ০6 ৪ ব€ 9 ০02 3 555 

2221070৭8৪6 [75 ৩ 8 ও বত 7 «020 ৪ ১৪ 

প্রোটিডের পরিমাণ চালে 7%, গমে 12%, সূর্যমুখী বীজে 30% এবং ছোলার 
ডালে প্রায় 25%1 ডাল-জাতীয় বীজে জল-অঙ্গার খাদ্য থাকিলেও প্রোটিডের 

অংশও বেশী পরিমাণে থাকে । ডাল-জাতীয় বীজের ইহাই বৈশিষ্ট্য; প্রোটিড 

প্রোটোপ্লাজমের একটি প্রধান উপাদান। ইহা জটিল হওয়ায় ইহার অণুগুলি 
অপেক্ষাকৃত বড আকারের হয় । সাধারণভাবে উদ্ভিদ প্রোটিডে 15% কার্বন, 

25% অকাজেন, 7% হাইড্রোজেন 16% নাইট্রোজেন) 04% গন্ধক ও 0 5% 

ফসফরাস পাওযা যায়। 

প্রোরটিভ-জাতীয় আযামাইনে। জৈব পদার্থ (9719 00171701725) এক- 

প্রকার তরল ও সরল খাদ) | ইহা পাধারণতঃ বর্ধনশীল শাব'-প্রশাখার অগ্ভাগের 

কোষের মধ্যে পাওয়া যায়। সংবহনের সময় ইহা আামাইড.স্ (2%%255) 
এবং আামাইনে! ভ্যাসিডে (27575092০14) বপান্তরিত হুইয়] যায়। 
'আমাইভ.স্ এবং আমাইনে! আাঁসিড বর্ধনশীল শাখার অগ্রভাগের কোষের 

প্রোটোপ্লাজমের সঙ্গে মিলিয়! গিয়। উহার কার্যক্ষমতা বুদ্ধি করে । 

প্রোটিনের পরীক্ষ। 2 একটি ছোলা-বীজের ছুই দিক জলে ভিজাইয়া 

রাখিবার পর উহার একটি সুক্্চ্ছেদ লইয়া! তাহাতে কয়েক ফোটা মাইট্রিক 
আযাসিড (12/16 202) প্রয়োগ করিলে ুক্চ্ছেদের ভিতরকার প্রোটিভ 



উদ্ভিদ দেহের খাদ্য ১১৩ 

কণাগুলি হরিদ্রভ রঙে বূপাস্তরিত হয়। এধন ইহার পর একই হুক্চ্ছেদে ঘন 

আামোনিষয়ম হাইড়ক সাইড (177,9%777 7/370:25) প্রয়োগ কৰিলে 

হরিদ্রাভ প্রোটিভ কণাগুলি ধীরে ধীরে কমলা-বর্ণ ধারণ করে । এই পরীক্ষাকে 

জেনধোত্রোটিন (52767070165 695) বলা হয়। রেডি-সন্ের 

সুস্মচ্ছেদে মৃছুজলীয় গ্যাসেটিক আাঁদিড (2০5০ 2০) প্রয়োগ করিলে 
গ্নেবন্ধেড ধাতব পদার্থটি দ্রবীভূত হইপা যায়, অথচ ত্রিস্টালয়েড যেমনটি ছিল 

তেমনটি থাকে । আবার অন্ত একটি রেডি-সশ্যের স্স্চ্ছেদে 2% জলীয় বস্টিক 

পটাপ প্রয়োগ করিলে ক্রিস্টালয়েড প্রোটিভ পদার্থটি দ্রবীভূত হয়, অথচ গ্লোবয়েড 

যেমনটি ছিঙ্গ তেমনটি থাকে । 

€গ) তক্রহুশদ্কার্প্ব ও 2ভল (ছা 200 0119 ) 2 

অধিকাংশ উদ্ভিদে অল্পবিস্তর শেছপদার্থ ও তৈল থাকে । গুপবীজী উত্ভিদে 

প্রধানতঃ ফল বীজে ন্েহুপন্নার্থ ও ঠতলের আধিক্য দেখা যায় । উদ্ভিদের যে- 

সমস্ত অঙ্গে জঙ্গ-অঙগার খাদ্য বেশী থাকে, তথায় স্রেহপদার্থ ও তৈলের পরিমাণ 

কম। কিন্কু আ্যালিউরোন দানার সহিত বেড়িবীজের ন্েহপদার্থ ও তৈল পায়! 

যায়। নাধারণ উষ্ণতায় ন্সেছপদ্ণার্থ কঠিন অবস্থায় এবং তৈল তরল অবস্থায় 

উদ্ভিদের অঙ্গে দেখা যায়। ইহা? জলে ব] কোহলে দ্রবণীয় নহে (রেডির 

তৈল ব্যতীত )। কিন্ধ ইথার, পেট্রোলিয়াম ও ক্লোরোফর্দে ইহারা ভ্রবণীয়। 

স্েহপদার্থ ও তল একই প্রকারের রাসায়নিক পদার্থ। ইহারা একপ্রকার 
কার্বন, হাইড্রোজেন ও অকাজেন ঘটিত এস্টার (9566) পদার্থ । ইহার! 

স্লেছ-অয় (1756)) 2০9) এবং গ্রিসারল (21991) হইতেই ননমিত হয়। 

লাইপেস (1,456 ) নামক একপ্রকার রাসায়নিক উৎসেচক, স্নেহছপদার্থ ও 

তৈঙ্গকে যথাক্রমে ন্নেহ-অক্র ও গ্রিসারলে পরিণত করিতে পারে। এইরূপ 

পরিবর্তনের সময় প্রচুর তাপ নিঃশ্গত হুয়। উত্ভিদ্-শারীরবিদ্গণের মতে এই 

ছুই বাপায়নিক পদার্থ জঙল-মঙ্গার খাদ্য হইতে উদ্ভিদের ইল্যাওপ্লীস্ট 

(512805125 ) নামক একপ্রকার প্রালটিডের সাহায্যে £তয়ারী হয়। ঠৈেলপূর্ণ 

বীজগুলি অস্কুররিত হইবার সময় নেছপদার্থ ও তৈল ইল্যাওপ্রাস্টের দ্বারা শর্করায় 
রূপান্তরিত হয় এবং ভ্রূণের বৃদ্ধিতে গতিশক্তি ফোগায়। নেহপদার্থ ও তৈঙগের 
বাসায়নিক সংকেতে অক্সিজেনের অনুপাত খুবই কম থাকে এত্বং কার্বব ও 

হাইডোজেনের অন্কপাত অপেক্ষাকৃত বেশী থাকে । দেইজন্য খাদ্য অপেক্ষা 

ইঞথারা উত্ভিদ্-দেহে অধিক পরিমাণে শক্তি যোগাইতে পারে। পূর্ণাঙ্গ তৈলবীজে 



১১৪ জীববিজ্ঞান-প্রবেশ-_-৩যর় তাগ 

প্েহপদার্থ ও তৈলের পরিমাণ অধিক থাকে, কিন্তু বীজের অস্কুরোদগমের সমর 
হইতে তৈল ও ন্মেহপদার্থ ধীরে ধীরে জল-অঙ্গারে পরিণত হয়। প্রকৃতপক্ষে 
নেছপদার্থের তরল অবস্থাকে তৈল বলা হয়। কারণ রাসায়নিক সংকেত 
অনুসারে ইহাদের মধ্যে কোনও প্রভেদ নাই। বাম্পীয় তৈল (৬০12615 ০11) 

এবং অবাম্পীয় তৈল (10:-59156115 ০011) ছুই অবস্থায় উভিদ্বের অঙ্গে নেখা 

যায়। নারিকেল তৈল, বেড়ি তৈল, বাদীম, সরিষা, লবঙ্গ প্রভৃতি নানাপ্রকার 
€তল আজ আমর! ব্যবহার করিয়া] থাকি। 

স্লেহুপদার্থ ও তৈলের পরীক্ষা £ কয়েক বিন্দু অস্মিক আ্যাসিড 

(03701০ ৪০10) ন্সেছপদার্থ বা তৈলে প্রয়োগ কৰিলে উহা পিঙ্গল হুইতে 
কষ্ণবর্ণে পরিণত হয়। স্ভান চার (988, 4) নামক রাসায়নিক ভ্তরব্য 

ন্েপদার্থ বা তৈলে প্রয়োগ করিলে উহ্হা লোহিত বর্ণে পরিণত হয় । ন্মেহপদার্থ 
ও তৈল কাগজের উপর রাখিলে উহার দ্বার] কাগজের উপর দাগ দেখ! দেয় এবং 

দাগের স্থানটি ত্বচ্ছ হুইয়! যায়। 

নিয়ে উদ্ভি্-খাস্তের একটি উদাহরণ ছক-সহ দেওয়া হইল। 

উদ্ভিদ্-খাস্ভ 
(£০০৫ ০ 118195 ) 

| 
জল অঙ্গার প্রোটিন ন্রেহপদার্থ গু তৈল 

(08:9০ 07৯6) (2056917) (মজ।৪ 8100. 0119) 

টিটি চা জা নারিকেল 
| ] | ] ও 

দ্রবণীয় অগ্্রবণীয় প্রোটিড আ্যামাইনোঘটিত দ্রব্য চিনেবাদাম 
বি (17580191916) (:06910) (87021700-90200:09) 

| | 
শর্কর! ইনুলিন 
(8851) (10001110) 

জ্রাক্ষা (9150088) ডালিয়। 
ইচ্ষ্ু (60907088) 

টা | । 
শ্েতসার * গ্লাইকোজেন সেলুলোজ 

(36519)7) (9)5 99592) (05811051096) 

আলু, মটর ছোল! ছত্রাক, ঈস্ট তাল, খেজুর 



উত্ভিদ-দেহের খাছ্য ১১৫ 

ভভ্ভি-খোচেল্যেল্র শ্রন্সোক্কন্ধীক্ঞ তিক শস্পাদ্লন্ন 
(18901061818 6000 21017001765 17) 018156 ) 

উদ্ভেদের খাস্ভ এবং ইহার বিভিন্ন অঙ্গে নানাপ্রকার খাগ্যের বিষয় বিস্তারিত 

আলোচনা করিবার পর ন্ব্টাবতঃ মনে প্রশ্ন জাগে যে উত্ভিদ্ কি উপায়ে এইবপ 
জটিল জৈব খাছ্য নিজ দ্বেহের ভিতর সঞ্চয় করে এবং এইব্প খাগ্যের মৌলিক 

উপা্ানগুলি বাকি কি? আমরা জানি _জল-অঙ্গার, প্রোটিন, লেহুপদার্থ ও 

তৈল-_এই চারিপ্রকার খাছ্চ উভ্ভিদের দেহে পাওয়া যায়। সালোকসংস্লেষ 

প্রক্রিয়ায় উদ্ভিদ জল-অঙ্গার খাস্থ প্রস্ত করে এবং এই জল-অঙ্গার খাদ্য হইতেই 
নানাবিধ রাসায়নিক উপায়ে উদ্ভিদ অন্তান্ত খাছাগুলি প্রস্তত করে। এইসমস্ত 

খাদ্য বিশ্লেষ করিলে দেখা যায় যে, ইহার! অক্সিজেন (0), হাইড্রোজেন 
(5), কার্বন (0), নাইক্রৌোজেন 1), গন্ধক (5), ফস্সরাঁস (7)_-এই 
ছয়প্রকীর মৌলিক উপাদানে (655272] 6157,675) প্রস্তত। কিন্ত ইহা 

ব্যতীত সোভিয্বম (12), ক্যাললিকম (0০১ পটাসিয়ম (1), 
ম্যাগনেসিয়ম (71), লৌহ (776), এমনকি ক্লোরিল (01), ব্রোমিন 

(097), সিলিকন (52 এবং মজিবডেনাম (24017022757) প্রভৃতি অধাতব 

ও ধাতব মৌলিক পদ্বার্থ উদ্ভিদের দেহে পাওয়া যায়। উপরি-উক্ত চারিপ্রকার 

খাদ্য বিশ্লেষণ করিলে নিন্নলিখিত উপাদানগুঁলির অস্তিত্ব পাওয়া যায় ; ষথা-_- 

খাছ খান্ভের উপাদান 

(1) জল-অঙ্গার 0. লন, 0. 

(37) সেহুপদার্থ ও তৈল 0. লু, 0. 

(1) প্রোটিন 0. লু, 0, টব. 5. চ. 

স্থতরাং উদ্ভিদ মৃত্তিকা হইতে জলশোষণের সময় উহার সহিত শুধু যে অজৈব 

লবণ শোষণ করে তাহা নহে, এই অজৈব লবণগুলিকে জটিল জৈব খাদ্যে 
পরিণত করে। সাধারণতঃ মৃত্তিকায় ধাতব পদার্থ (00106791) এবং ধাতব 
লবণ (0019191 52105) দুই-ই থাকে এবং উদ্ভিদ প্রয়োজন অনুযায়ী বিবিধ 

অন্পাতে উহা শোষণ করে। উদ্ভিদ সাধারণতঃ মৃত্তিকা হইতে নাইট্রেট 

(1656), আমোনিয়াম (80505000) এবং নাইট্রাইট (15766) অবস্থায় 



১১৬ জীববিজ্ঞান-প্রবেশ-__-৩য় ভাগ 

নাইট্রোজেন শোষণ করে। নাইট্রেট ও নাইট্রাইট জলে সহজেই দ্রবণীয়। 

স্থতরাং উত্ভিদ্দের পক্ষে উহা? শোষণ করা খুবই সহজ। অধাতব এবং 

ধাতব উপাদানগুলি নাইট্রাইট এবং নাইট্রেটের সহিত ভ্রবণীয় এবং উদ্ভিদ 

উহাদের শোষণ করে। ব্লাসাযনিক বিশ্লেষণেী (00601০01 4১0815515) 

দ্বার উদ্ভিদ্-খাদ্যের মৌলিক উপাদানগুলি সহজেই জানা যায়। যে-কোন 
উদ্ভিদ বা উহার অঙ্গকে খণ্ড খণ্ড করিয়! কাটিবার পর ভালভাবে ধুইয়া 
শুকাইয়া লইতে হইবে । খগুগুলিকে ব্লটিং কাগজে উহ্বার বাহিরের জল শোষণ 

করিয়৷ লওয়ার পর উহ্নাদের ওজন করিয়া লইতে হুইবে। এধন উত্ভিদ্খণ্ড- 

গুলিকে 1100 তাপে শুকাইয়া লওয়ার পর দ্বিতীয়বার ওজন করিলে উহার 

ওজন প্রথম ওজনের পরিমাণের চেয়ে যথেষ্ট কম হইবে । দেখা গিয়াছে যে, 

কাষ্ঠল উদ্ভিদে 45--50% জল থাকে । সেইবপ, গুল্সতে 75-80%, রসাল 

উত্ভিদে 85--95% ও জঙ্জ উত্ভিদে '95--98% জল থাকে । সুতরাং এই 

সামান্ত পরীক্ষার দ্বার জানা যায় যে “লই উদ্ভিতদর জীবন” কথাটি কত খাটি। 

এখন উপরি-উদ্ত শুষ্ক উত্ভিদ্ধপ্তগুরলকে কাচের রিটের ভিতর পোডা ইয়া ফেলিলে 

জল-অঙ্গার, প্রোটিন, ন্েছপদার্থ ও তৈল প্রভৃতি খাদ্যগুলি বাম্পীয় উপাদানে, 

যথা__কার্বন-ডাইকসাইড, সালফার-ডাইকসাইড ও আযমোনিয়ায় পরিণত হুইয়। 

বাম্পাকারে বাহির হুইয়] যায় । কাচের রিটটের তলায় কেবলমাত্র ছাই বা 

ভশ্ম অবশিষ্ট থাকে । ভস্ম বিঙ্লেষণ করিলে দেখ! যায় যে, উহার অধিকাংশই 

কার্বন । হতরাং এইভাবে আমর যে-কোন গাছের মধ্যে কত পরিমাণে 

কিকি উপাদান শতকর1 হিসাবে থাকে, তাহার একটি সাধারণ ছক মোটা মুটি- 
ভাবে লিপিবদ্ধ করিতে পানি । 

কার্বন *০* *** 45 হইতে 48 

আজেন *** ***:45 হইতে 47:5% 

হাইড্রোজেন ** »*. 6 হইতে 6:5% 

নাইক্রোজেন ,** 15% 

ভষ্ম ০" ১*১50% 

100% €(আহুমানিক ভাবে 9 

এই ভন্মেই নানাবিধ জারিত মৌলিক ধাতব পদার্থের (03105 €9 

[760515) অস্তিত্ব পাওয়! যায়। এখন সমস্ত মৌলিক উপাদানগুলিকে ছুই 



উদ্ভিদ্-দেছের খাদ্য ১১৭ 

ভাগে বিভক্ত করা হয়; যথা--উদ্ভিদের মূল উপাদান (595615115] ০12102159), 

এবং অনাবশ্যক উপাদান (301-055677119] 212100615) | দশটি মূল উপাদানের 

তালিক! নিয়ে দেওয়। হইল এবং বাকি নয়টি অনাবশ্তক উপাদানের নামও উল্লেখ 

কর! হুইল £ 

[. ধাতৰ মৃজল উপাদাল পটাসিয়ম (0৫) ক্যালসিয়াম (0৪) 3 

(56651 29556176181) ম্যাগনেসিয়ম 057 এবং লৌহ্ (5০) 

মা. অবধাতব মূল উপাদান ( কার্বন (০9) হাইড্রোজেন (39) 
( নাইট্রোজেন (টব); অক্সিজেন (0); 

(টি 0:0-1776658] 2596101191) গঙ্ধক (৯); এবং ফস্ফরাল (০9) 

যা. অনাবশ্ঠক উপাদান-_-অধাতৰ (টব 01-07615]- 010- 

65961786181) 2 বালুক। ব। পিলিকন্ (91) 7 ক্লোরিন (01); বোরোন (9)। 

৬. অনাবশ্যক উপাদান-__ধাতব (6651 ,010-65552106191) 2 

জিঙ্ক বা দত্ত (22)) তাঅ (04) আালুমিনিয়ম (4১1)7 সোডিয়াম 
(৪); কোবান্ট (09) এবং মলিবডেনাম (140: । 

উপরি-উক্ত মৌলিক উপাদ্রানগুলি উত্তর কি-ভাবে ও কোখা কইতে গ্রহণ 

করে এবং উতর বিপাকীয় কাষে উহ্ারা কি-ভাবে অংশ গ্রহণ করে, শিয্ে এক- 

একটি করিয়! প্রত্যেকটি উপাদানের বিবন্ধণ দেওয়া হইল ; যথা-- 

(১) অক্সিজেন (05560) 3 উদ্ভিদ বাতাস হইতে শ্বসন-প্রক্রিয্ার 

বারা অকিজেন শোষণ করে এবং সালোকপংঙ্সেষ পদ্ধতির সময় নির্গত 

অকিজেনও উিদ্ পুনরায় শ্বপন-প্রক্রিয়ার সময় শোষণ করিয়া লম্ম। জল- 
অঙ্গার, প্রোটিন, তৈল, স্ে€পদার্থ প্রভৃতি খাদ্যে অক্িজেন একটি প্রধান 

উপাদান । ইহ? ব্যতীত অক্িজেন খাদ্য হইতে কেবলমাত্র শক্তি নিত হয়) 

অক্সিজেন খাদ্যদ্রব্য দাহ করিয়া উহার ভিতরের স্থিতি-শক্তিকে গতি শক্তিরূপে 

নির্গত করে। এই গতি-শক্তিই উদ্ভিদের সকল কার্ধ সম্পন্ন কব্রিতে শক্তি 

যোগায়। 

(২) হাইড্রোজেন (75:9£9% ) 3 মৃত্তিকা হইতে উত্তিদ জল শোষণ 
করে। জলকণাগুণ উদ্ভিদের পাতার কোষের ভিতর প্রধানতঃ অক্সেজেন ও 

হাইড্রোজেন অণুতে বিভক্ত হইয়৷ যাঁয়ু ও হাইড্রোজেন কোষের সাইটোপ্লাজম 

নির্দাণে এবং বিবিধ খাদ্য প্রস্ততিতে অংশ গ্রহণ করে। 
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(৩) কার্বন (08102) 2 উদ্ভিদ সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় কার্বন- 

ভায়কসাইভ শোষণ করে এবং শ্বসন-ক্রিয়ায় উত্ভিদ্ কার্বন-ডায়কসাইভ নির্গমন 
করে। উদ্ভিদের পাতার কোষের ভিতর কার্বন ডায়কসাইভ গ্যাস কার্বন ও 
অকািজেন অণুতে বিভক্ত হুইয়] বায় এবং কার্বন উদ্ভিনের সাইটোপ্রাজঘ নির্জাণে 

এবং বিবিধ খাস্য প্রস্ততিতে অংশ গ্রহণ করে। 

(৪) নাইট্রোজেন €8:0857) 2 মৃত্তিকার ভিতর ষে-সমস্ত ধাভব 
লবণ থাকে স্বাদের মধ্যে নাইট্রাইট, নাইট্রেট এবং আমোনিয়ম লবণ প্রধান। 

লবণ সহজেই জলে দ্রবণীয় এবং সেইজন্য জলের সফ্িত লবণ অনায়াসে 

মূলরোমের ভিতর দিয়া উদ্ভিদের দেহে প্রবেশ করিতে পারে। নাইট্ীইট ও 
আযমোনিয়াম লবণের যধ্যে নাইট্রোজেন অণুগুলি সাইটোপ্লাজম গঠনে অংশ 
গ্রহণ করে এবং বিবিধ খান্তপ্রস্ততিতেও অংশ গ্রহণ করে । প্রোটিন খাছ্যে প্রচুর 

পরিমাণ নাইট্রোজেন থাকে । কতকগুলি উদ্ধিদু আবার নানা উপা্ে 
নাইট্রোজেন সংগ্রহ কবে। ছোলা বা মটর গাছের মূলের শাখা-প্রশাখায় 
নোডিউলের (০৭516) স্ষ্টি হয়| ইহার ভিতরে নাইউ্রোজেন-স্থিতিকারক 

বীজাণু (13166080) 75108 9৪০6০1৫9) থাকে এবং ইছার1 নাইট্রোজেন শোষণ 

করিয়া! নাইটউ্রাইট নির্মাণ করে এবং উদ্ভিদ্কে কোষের সাইটোপ্লাজম ও খাচ্য- 
গঠনের জন্ত উহা সরবরাহ করে। পতঙ্গতুক্ উদ্ভিদেরা পতঙ্গদ্ধেহ হইতে 

প্রোটিন-ঘটক্ত খাছ্য শোষণ করে এবং প্রোটিনে নাইট্রোজেন থাকায় পতঙ্গতৃক্ 

উদ্ভিদ নিজেদের নাইট্রোজেনের চাহিদা মেটায়। ক্লোরোফিল গঠনে 
নাইউ্রোজেনের ভূমিক1 উল্লেখযোগ্য । 

(৫) ফসফরাস (01595015075 ) ঠ মৃত্তিকায় ফস্ফেট (0816100 

ঢ1505718069) লবণে ফস্ফরাস বিদ্যযান। উদ্ভিদ জলের সহিত দ্রবীভূত 

ফস্ফেট শোষণ করে। ফস্ফরাম উদ্ভিদের কোষস্থ নিউক্লিয়সের একটি বিশিষ্ট 

উপাদান। ফস্ফরাসের অভাব হইলে কোষগুলি সহজে বিভক্ত হইতে পারে 
না। ফস্ফরাল প্রোটিন-ঘটিত খাদ্যনির্মাণে সাহাষ্য করে এবং ফল ও বীজের 

পুষ্টিতে অংশ গ্রহণ করে। উদ্ভিদ্*শারীরবিদ্গণ বলেন যে, মৃলতন্ত্রের গঠনে 

এবং বৃদ্ধিতে ফস্ফরাসের সহযোগিতা পরোক্ষভাবে দরকার হয়। 

(৬) গন্ধক (50101,27) 2 ফস্ফরাসের মত উদ্ভিদ মৃত্তিকা! হইতে 

ম্যাগনেসিয়াম সাল্ফেট্ (20287765100 5811290) রূপে গন্ধক শোষণ 
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করে। প্রোটিন খাগছ্যের একটি প্রধান উপাদান হইল গন্ধক এবং সজীব 
প্রোটোপ্লাজমের ইহা একটি অত্যাবশ্যকীয় উপাদান, শ্বসন-কার্ধয সহায়ক এবং 
বৃদ্ধির জন্ত প্রুটাথিয়ন (£10580)1016) উৎসেচকে গন্ধক পাওয়া যায় । সরিষার 
তৈল এবং বুস্থনে গন্ধকের অংশ থাকে । 

(৭) পটাসিষীম (চ0%8852815॥) £ পটাসিয়াম, কোষের সাইটোপ্রাজমের 

একটি বিশিষ্ট উপাদান। ইহ1 উৎসেচকগুলিকে কাধকরী করিতে শক্তি যোগায় । 

উদ্ভিদের বর্ধনশীল অঙ্গে ইহার অস্তিত্ব প্রচুর পরিমাণে দেখা যায়। জল-অঙ্গার, 
প্রোটিন বা স্রেপদার্থ খাগ্যগুলি পটাসিয়ামের সহযোগিতা না পাইলে নিমিত 

হইতে পারে না। ফস্ফরাসের মত পটাসিয়াম উদ্ভিদ্কে পুষ্ট ও সবল করিতে 

এবং ফুল-বীজ ধারণ করিতে প্রত)ক্ষভাবে সাহাষ্য করে । মৃত্তিকায় পটাসিয়াম 

নাইট্রেট (50695981000 7310966) ও পটাসিয়াম ক্লোরাইভ (90099510107 

০13101109) হইতেই উ.্দ্ পটাপিয়াম গ্রহণ করে। পটাসিয়াম-বিহীন উদ্ভিদ্- 

গুলির পাতা বিবর্ণ হয় এবং ধীরে ধীরে কর্মক্ষমত] হারাইয়। ফেলে ও ঝৰিয়া 

পড়ে। বড পানার পাতায় 12% পটাসিয়াম পাওয়া যার এবং সেইজন্য ইহাকে 

একটি মৃল্যবান সার হিসাবে ব্যবন্কার কর! হয়। 

(৮) ক্যালসিয়াম (0:8101009) 2 ক্যালসিয়াম ব্যতিরেকে কোন উদ্ভিদ 

বাচিতে পারে না। ইহা উদ্ভিদের কোধ-জাত আযাসিভ অতি সহজেই ধ্বংস 

করে । কোষের কোষ-প্রাচীরে এবং মধ্যচ্ছদায় ক্যালসিয়াম পেকৃটেট (0821010, 

৮০০০০) ক্ূপে ক্যালসিয়াম জম! থাকে । কোষস্থ সাইটোপ্রাজমের ভেগ্যতা 

(56101-0610)501211805) ক্যালসিয়াম ছার! রক্ষা পায়। মূলের বৃদ্ধিতে ইহার 

সাহায্য প্রত্যক্ষভাবে দরকার । লেবু, কমলালেবু প্রভৃতি ফল ক্যালসিয়ামপূর্ণ 

মৃত্তিকায় ভালোভাবে উৎপন্ন হয়; শুধু ইহাই নহে, ফলের শক্ত আটিগুলি 
ক্যালসিয়ামের দ্বারা নিথিত হয়। 

(৯) ম্যাগনেসিয়াম (98456915105) 2 প্লোরোফিল এবং সাইটো- 
প্লাজমের একটি অত্যাবশ্তাকীয় উপাদান হইল" ধাতব ম্যাগনেসিয়াম । 

ক্লোরোফিলে 56% ম্যাগনেসিয়াম পাওয়া ষায়। স্থতরাং ক্লোরোফিল বিনা 

ম্যাগনেসিয়ামে নিমিত হয় না। বিবিধ উত্তিদ্-উৎসেচকে ম্যাগনেসিয়াম প্রায়ই 
দেখা যায়। ইহ] প্রোটিন-জাতীয় খাছ্য-প্রুস্ততিতে সাহায্য করে। 

(১০) লৌহ (7:05) 2 উদ্ভিদের কোষের নিউক্লি়সে লৌহ পাওয়। 

জী. বি. ( ৩য় )--৯ 
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ষায়। ইহা নিউর্লিফসের ক্রোমাটিনের একটি বিশেষ উপাদান । ক্লোরোফিলে 
লৌহের কোন অংশ নাই বটে, তবে সাযান্ততষ লৌহু আয়নের (10723) 

উপস্থিতিতে প্রচুর পরিমাণে ক্লোরোফিল নিগিত হয়। ক্লোরোফিল-নির্মাণে 

লৌহ উৎসেচক-রূপে কার্য করে । লৌহ ব্যতীত উত্তিদের পাতা হবিদ্রভ বর্ণ 
ধারণ করে। 

শদ্ভিতেকল্ল জন্বাহুশ্যক্ীজ্জজ মীভিনক্ক শস্সাদ্কীন্ম 

( টব 010-65961)6181 0806 21610061769 ) 

(১১) দিলিক। বা বালুক। (911০0): সোডিয়াম সিলিকেট 
(5০181 3111০96০)-রূপে ইহা মৃত্তিকা হইতে শোষিত হয়, বালুকা-কোষের কোষ- 

প্রাচীরে জম] হয় এবং ত্ন্বারা কোষগুলিকে রক্ষা করে। ইভা ফদ্ফরাস-জাতীয় 

জটিল দ্রব্যগুলির পরিপাকের সময় সাহাধ্য করে। 

(১২) ক্লোরিন (015100106 )8 ক্লোরাইড-জ্ধপে বন্ধ লবণ মৃত্তিকায় 

থাকে; ষেমন, সোডিয়াম বা পটাসিয়াম ক্লোরাইড (909010800 0: [90689510) 

017107106) ইত্যাদি । সোডিয়ামের সহিত ক্লোরিনও উদ্ভিদ-দেহে প্রবেশ 

করে। ক্লোরিনের সঠিক কাধকারিতা এখনও জান যায় নাই । ইহ পরোক্ষ- 

ভাবে ধাতব মৌলিক পদ্াথগুলিকে উদ্ভিদূ-দেহে প্রবেশ করায় । 

(১৩) ৰোরোন (80101 )2 মুভ্তিকান্ম বোবেটস্ (০:865)-বপে 

ইনার আস্তত্ব পাওয়া যায়। ইহা জলে দ্রবণীয় হওয়ায় উদ্ভিদের মূলরোম 

বানা শোধিত হয়। দেখা গিয়াছে, সামান্ততম বোরোন প্রয়োগে ভদ্ভিদের 

বৃদ্ধি বাডানো যার । মটর, ছেল] প্রভৃতি ভাল-জাতীয় উ'দ্দ্ধের মূলে 
নডিউল (০1819) হষ্টির সময় বোঝোনের সহযোগিতা অপরিহাধ। প্রোটিন- 

জাতীর খাছ-প্রস্ততির সময় বোরোনের সাধ্য দরকার । ইহা ব্যতীত উদ্দদ 

উপযুক্ত পরিমাণে ধোরোন শোষণ না করিলে উহার শাখা, বৃস্ত, এমনকি 

ভিতরকার কলালমন্িগুলি ক্ষণভঙ্গুর হইয়া যায় এবং উদ্ভিদের মূলতঙ্জ অতি 
দুর্বলভাবে বৃদ্ধি পায়। 

(১৪) জিঙ্ক বা দস্তা (200)£ রাই, মটর, পিয়াজ প্রভৃতি উদ্ভিদের 

বৃদ্ধির জন্য দস্তা আবশ্ক। কতকগুলি রাসায়নিক উৎসেচকের ইহা! একটি 
উপাদান। দেখা গিয়াছে, লেবুর পাতা দস্তার অভাবে অতি ক্ষুদ্র ছইয়! যায়। 

(১৫) কপার বা তাআ (0959: )$ তার উদ্ভিদের শ্বলন-ক্রিয়ার 
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সময় সামান্য পরিমাণে দরকার হয় এবং সেই প্রক্রিয়ার অংশগ্রহণকারী বন্ধ 

উংসেচকে তাম্র একটি উপাদধানরূপে দেখা যায় । 

(১৬) আযালুমিনিক্বীম (4]70201৩ঘ ) 8 আালুমিনিরাম উদ্ভিদের 

সাধারণ বুদ্ধি বর্ধন করে; ফুল ও বীজের পুটটিতে ইহা যথেষ্ট সাহায্য করে। 

কোষগুলি আযালুমিনিয়ামের আস্বাদ পাইলে উহাদের কার্যকারিতা বাড়িয়' 

ষায়। শ্বেতসার নিমাণ-্রক্রিয়ায় আযলুমিনিয়াম বিবিধ উৎ্সেচকের মত কাঁধ 

করে এবং সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়াকে ইহা ভ্রত আগাইয়া দেয়। ডালিয়া, 

'স্ুর্ধমুখী প্রভৃতি উদ্ভিদে আযলুমিনিয়াম প্রয়োগ করিলে উহাদের দ্রুত বৃদ্ধি 

পরিলক্ষিত হয় এবং ফুলের আকার বন্গুণ বৃদ্ধি পায়। 

(১৭) সোভডিষ্ীম (56৭০5) 5 সোভিয়াম ক্লোরাইড (১০01009 . 

01)10110০) বা সাধাগণ লবণ ছিলাবে ইহ, প্রত্যেক প্রকার মাটিতে থাকে। 

যদিও ইহার বশেষ কোন কাধকাঁরঙ। জানা সাই, তখাপি ইহাকে প্রত্যেকটি 

উদ্ভিদ অল্পবিস্তর শে।ধণ করে। 

(১৮) কোঁবাঁণ্ট (00751 )5 উদ্ভিদের সাধারণ বুদ্ধির জন্য কতকগুলি 
উৎসেচক সর্ধদাই কষে বুত থাকে । কোবাণ্ট এইরূপ উৎসেচকের একটি 

মৌদিক উপাদান। 

(১৯) মলিবডেনাম (10151060000 )2 নাইট্রোজেনকে প্রোটিন- 

জাতীয় খাগ্ে পরণ৬ করিতে হইলে মাঁলবডেনামের সাহায্য অনিবীধ। ভাই 

গম, ধান ইত্যা॥ প্রোটিন-জাতীয় গুভ্িতধে অতি সামান্ত পরিমাণে মলিবডেনাম 

প্রয়োগ করিলে প্রচুর ফসল পাওয়া যাঁয়। 

পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা 
€ 10 0]00105096:01) 800 17370)0111))01706 ) 

প্রকৃতপক্ষে উদ্ভিদের মৌলিক উপাদানগুলি (555673619] 61০701)0) 

যে-কোন উদ্ভিদের পক্ষে অত্যাবশ্যক, তাহা বিবিধ প্রকার পরীক্ষার দ্বার 

প্রমাণ কর] যায় । কাসায়নিক বিশ্লেষণে যে-কোন উদ্ভিদের মৌলিক উপাদান- 

গুলি সহজেহ বাহির করা যায় এবং এইজন্য উদ্ভিদ্-শারীরবিদ্গণ বিবিধ দ্রবণীয় 

রালায়নিকের সাহায্যে কৃষ্টি-জল (17729708176 501%20% ) তৈয়ারী 

করিয়াছেন। এই কৃষ্টিজলের সাহাষেও প্রয়োজনীয় ও অপ্রয়োজনীয় মৌলিক 

উপার্দানগুলির, উত্ভিদ্ বৃদ্ধিকালে উহাদের প্রভাব সহজেই নির্ণয় কর] যায়। 



১২২ জীববিজ্ঞান-প্রবেশ--৩য় ভাগ 

বছ বৈজ্ঞানিক কৃষ্টি-জল (0৮175 5০1%0% ) আবিষ্কার করিয়াছেন । 
এইর্প কৃষ্টি-জল উত্তেদের মৌলিক উপাদানের সহিত উপযুক্ত পরিমাণে 
পাতিত জল মিশ্রিত করিয়া প্রস্তৃত হয়। নানাবিধ কৃষ্টি-জলের মধ্যে নপের 
(£₹%০9) ক্টি-জল সর্জনবিদিত। ইহাতে নিয়লিখিত দ্রবণগুলি থাকে; 
যথা-_ 

রাসাধধনিক ভ্রৰণ দ্রবণের পরিমাণ 
পটাসিয়াম নাইউ্রেট (ফি0৪) এক গ্রাম 

পটাসিয়াম ফস্ফেট (12775702 ) এক গ্রাম 

ম্যাগনেসিয়াম সালফেট (15904 ) এক গ্রাম 

ক্যালসিয়াম নাইট্রেট[ 02 (ট0৪)* ] এক গ্রাম 
ফেরিক ক্লোরাইড (56015) অতি সামান্ 

পাতিত জল হাজার সি. সি. 

কিন্ধ বর্তমানে ল্যাববেটরীতে ব্যবহ্থারের জন্য নিয়লিখিত দ্রবণগুলি লইয়া" 

কৃষ্টি-জল তৈয়ারী কর] হয়; ষথা-_ 

এক মোলার ম্যাগনেসিয়াম সালফেট (15304) 23 ০.০. 

এক যোলার ক্যালসিয়াম নাইট্রেট 0৫ (ঘি 0+)5 ] 45 ০.০, 

এক যোলার পটাপিয়াম ফস্্ফেট (15504 ) 24 ০.0. 

এক মোলার ফেরিক ক্লোরাইড (ঢ০01% ) 5 £015. 

টার্টারিক আসিভ (পরীক্ষার সময় মাঝে মাঝে 5 (033. 

প্রয়োগ করা দরকার ) 

পাতিত জল 1,000 ০.০. 

€ কোন লবণের এক গ্রাম যলিকিউল (] £য0. 10001507016 ) পরিমাণ ওজন 

করিয়া উহার সহিত হাজার সি.সি. পাতিত জল মিশ্রিত করতঃ যে ভ্রবণটি 

প্রন্তত হয়, উহ্হাকেই এক মোলার ওজনের লবণ বলা হয় ।) 

এখন কতকগুলি সমান আকারের উদ্ভিদ্বীজ একটি চিনামাটির পাত্রে 

পাতিত জলে ভিজাইয়! রাখ । কিন্তু কাঠের গুডা নিবাঁজিত (569111559). 

করিবার পর নরম বীজগুলিকে উহার মধ্যে অস্কুরিত কর। এখন আটটি 

সমান আকারের বড বোতল বা জার লও। উহাদের বর্কগুলিতে দুইটি 

ছিদ্র কর। একটি ছিদ্র কর্কের মধযস্থলে, অপরটি কর্কের পাশে এমনভাবে 

কর যাহাতে মধ্যছিত্র দিয়া মূলসমেত চারা-উদ্ভিদ্ প্রবেশ করিতে পারে। 



উদ্ভিদ্-দেহের খাগ্ ১২৩ 

'এখন প্রত্যেকটি বোতলের পারব দিয়! একটি বন্র কাচের নল এমনভাবে প্রবেশ 

করাও যাহাতে নলের এক মুখ বোতলের ভিতরে অর্ধেক পধন্ত থাকে । প্রথম 

বোতলে “নপ"এর কষ্টি-জল বোতলের গল। পধস্ত ঢালিয়া দাও। দ্বিতীয় 
বোতলে “নপ'-এর কৃষ্টি-জল হইতে পটাসিয়াম বাদ দিয়া বাকি লবণ-দ্রবণ-সমষ্টি 

৭০নং চিত্র 

কৃষ্টি-জলে উিদের পরীক্ষা! । 

-জলে সব উপাদান বিদ্যমান থাকায় গাছের সাধারণ বৃদ্ধি দেখানো হইতেছে; ২, পটানিয়াম 

; ৪, ম্যাগনেসিয়াম নাই ; ৫, লৌহ নাই? ৬, ফস্ফরাস নাই; 

৭ গন্ধক নাই; ৮, নাইডট্রোলেন-ঘটিত লবণ নাই। 

নাই ; ৩, ক্যালসিয়াম নাই 

১, কৃষ্টি 

ঢালিয়া দাও। তৃতীয় বোতলে সেইরূপ ক্যালপিয়াম বাদ দিয়! বাকি লবণ-দ্রবণ- 

সমষ্টি ঢালিয়? দাও । সেইক্প চতুর্থ*বোতলে য্যাগনেসিয়াম, পঞ্চম বোতলে 

লৌহ, যষ্ঠ বোতলে ফস্ফরাস, সপ্তম বোতলে গন্ধক এবং অষ্টম বোতলে 



১২৪ জীববিজ্ঞান-প্রবেশ-_৩য় ভাগ 

নাইট্রোজেন-ঘটিত লবণ বাদ দিয় বাকি কৃষ্টি-জল পাতিত জলের সহিত বিবিধ 

বোতলে ঢালিয়া দাও । 

এখন সমান আকারের অঞ্কুরিত চারাগাছগুলিকে পাতিত জলে ভালোভাবে 

ধুইয়৷ প্রত্যেকটি বোতলের মধ্যছিদ্র একে একে এমনভাবে প্রবেশ করাও 
যাহাতে উহাদের মূলগুলি কষ্টিজলের ভিতরে থাকে। কর্কের চারি পাশে 

নিবাঁজিত তুলা দিয়! চারাগাছগুলিকে খাডাভাবে রাখ । কর্ক ও তুলা যেন শুষ্ক 

থাকে সে-বিষয়ে নজর রাখা দরকার । প্রত্যেকটি বোতলের চারিপাশ কালো 

পর্দা বা কালো কাগজে আবৃত কর । কারণ, আলোকে মূল ম্বাভাবিকভাবে কাজ 

করিতে পারে না। এখন বোতলের ভিত্রকার চারাগুলির বৃদ্ধি জক্ষ্য কর এবং 

ক্গারের মধ্যে প্রায় পনর মিনিট পধস্ত বাযু প্রবেশ করাও । সর্বদাই যেন কৃষটি-জল 

সামান্য অ্নযুক্ত (৪০1৭1০) হয় এবং সেইজন্য প্রতিটি বোতলে 5% টার্টারিক 
আযাসিডের কয়েক ফোটা করিয়া ঢালিয়! দেওয়া দরকার । এমন প্রত্যেকটি 

বোতল আলোকপূর্ণ স্থানে রাখ। রুষ্টি-জল প্রতি সঞ্চাহে বদলাইতে হয়। 

প্রতিটি বোতলে নশ্বর দিয়া, উহার কৃষ্টি-জলে যে দ্রবণটি বাদ দেওয়া! হইয়াছে, 

তাহ! লিখিয়া রাখ । সপ্তাহ ছুই পর প্রথম বোতলের চারাটি সাধারণ গাছের মত 

বুদ্ধিলাভ করিবে । দ্বিতীয় বোতলের চাবাগাছটির বুদ্ধি ব্যাহত হইবে । উবার 

পাতার রঙ হালকা সবুজ বর্ণের হইবে। বুদ্ধি ব্যাহত হওয়ার চারাগাছটি 

খর্বাকার দেখা যাইবে। তৃতীয় বোতলের চারাগাছটির মূলের বৃদ্ধি ভালে! হইবে 
না। পাতাগুলিতে দাগ দেখা দিবে এবং ইহা গুটাইয়া যাইবে । চতুর্থ 
বোতলের চারাগাছটির পাতাগুলির বঙ হালক! হরিদ্রাভ ব্ধপে দেখা বাইবে। 

পঞ্চম বোতলের চারাগাছটির পাতাও সবুঞ্জ রডের পরিবত্তে হরিদ্রাভ বা 

পাওুবর্ণের হইবে। বষ্ঠ বোতলের চারাগাছটি প্রথম প্রথম বেশী বুদ্ধি পাইবে, 
পরে উহ্নার বুদ্ধি ব্যাহত হইয়া! গাছটি ধীরে ধীরে ক্ষয়প্রাপ্ড হইতেছে দেখা 

যাইবে । সপ্তম ও অষ্টম বোতলের চারাগাছ ছুইটির প্রথম হইতেই বৃদ্ধি ব্যাহত 

হইবে এবং পাতাগুলি হরিদ্রাভ বণে বূপাস্তরিত হইবে। 

এইরূপ পরীক্ষার দ্বারা প্রতীরমান হয় যে, () কৃষ্টিংজলে সকল মৌলিক 
উপাদানগুলি বর্তমান থাকিলে গাছের বৃদ্ধি শ্বাভাবিক হয়) (11) ক্যালসিয়াম 

ও পটাসিয়াম গ।ছের সাধারণ বুদ্ধিকে সাহু$য্য করে এবং মূলের শোষণ-ক্ষমতা বা 

দক্ষতা বৃদ্ধি করে ) (11?) লৌহ ও ম্যাগনেসিয়াম পাতায় ক্লোরোফিল উৎপাদন 



উত্ভিদ-দেহের খাদ্য ১২৫ 

করে; (1৮) গন্ধক, ফদ্ফরান ও নাইট্রোজেন গাছের স্বাভাবিক বৃদ্ধিকে 
সাফল্যমগ্ডিত করে। 

উদ্ভিদের মূলের অবস্থান স্বাভাবিক রাখার জন্য ৰালুকা (522) বা 
কাঠকয়ল। (0/2/০921 ) কষ্টি-জলের সঙ্গে ব্যবহার কর হয়। বলা বাহুগ্য 

যে, বালুকা1 বা কাঠকম্লা ব্যবহার করার আগে উহাদের ভালোভাবে নিবাঁজিত 
করিয়া লইতে হয়। বালুক! বা হুডি দিয়! উপরি-উক্ত পরীক্ষ| সম্পন্ন করিলে 

উাদের যথাক্রমে বালুকা-কৃষ্টি পরীক্ষ। (52122 ০1576 65592772276) বা 

নুড়ি-কৃষ্টি পরীক্ষ। (07৮2591 ০1/76 ৫5:26727,9/) বলা হয় । কাঠকয়ল। 

দ্বার| পরীক্ষ1 সম্পন্ন ক্পিলে, উহ্াকে কাঠকয়ল।-কৃষ্টি পরীক্ষা (07,2/০941 

0/15079 65:972797/ ) বল। হয় । বালুকা, নুড়ি বা কাঠকয়লা-কষ্টি পরীক্ষার 

সময় উদ্ভিদের মূলগুলি শ্বাসগ্রহণের সময় সহজেই অক্সিজেন শোধণ করিতে 
পারে। 

অনুশীলনী 

১। একটি দ্বিবী জপত্রী বীজের বিবিধ অংশ চিত্রনহ বর্ণনা কর । (199802100 6279 7069709] 

50:0010:9 01 8 01006 ৪9০9. 100. ৪901903, ) 

২। একটি সম্তল দ্বিবীজপত্রী বীজের বিভিন্ন অংশের চিত্রপহ বিবরণ দাও । (01৮0 & 
29030905206 01 60০ 8৪6770৮3019 01906 81050170055 ৪090, 47855€ 1091190 

৪:০01)98.) | 0. 0. 196] ] 

৩। যে-কোন একটি একবাঁজপত্রী বীঙ্গের বিবিধ অংশ বর্ণনা! করিষ। উহার লম্বস্ছেদের চিত্র 
অঙ্কন করিয়। দেখাও । (3807795 619 ৪6:8০৮0:6 0 ৪1010100906 9980. 1:০7 & 

1০301600108] 99061010 01 619 8380. ৯:03. 1%09] 163 [১96৪.) 

৪। একটি একবীন্পত্রী বীজের বিভিন্ন অংশের সহিত একটি দ্বিবীজপত্রী বীজের বিভিন্ন 
অ'শের তুলন। কর। (02009 60৪ 106 ):0%) ৪620০0৮1901 8 0502 ১0৩6 8990 সা? 

1056 01 21006 5380. ) 

৫। বীছেব অস্কুরোদগ মর জন্য কি কি প্রয়োজন? একটি পরীক্ষার দ্বারা উহাদের সার্থকতা 
প্রমাণ কর । (1856 819 609 0015011010৭ 17939899107 910010৯6100? 12:09 

(10939 18/01,028 07 7095-৪8-01 1) 63010971177 306.) 

৬। বীজের অঙ্করোগ্ৰন কয়প্রকার ? প্রত্যেকটি প্রকারভেদের বিবরণ উদ্দাহরণপহ দাও । 
(1055 806 60০ 6095 0 29001096129)? 103800169 8801) 6509 0 08000 

16] 69507019থ, ) 

৭। উত্ভিদর বিবিধ অঙ্গে কি কি প্রকারুর খাদ্য পাওয়া যায়? প্রতিটি খানের স্ুঙ্্ 
রালায়নিক পরীক্ষা লিপিনদ্ব। কর । (185 819 ৮0০ 650৩৩ ০ 10০0৭ 0:999106 10 9 

৪০1০03০0709 01 ৪ [01906101589 20010:09590013%] 698৮ 107: 6821) 190৭, ) 
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৮। উত্ভিদ্-খান্যের প্রয়োজনীয় মৌলিক উপাদান বলিতে কি বুঝায়? প্রত্যেকটির বর্ণনা 
দাও। (09৮ 8০ ১0৮. 20980 0 609 83968706181] 1909. 61929970601 5৪ 01806? 

3156 910 50009137)% 01 8902. ) 

৯। উত্তিদের প্রয়োজনীয় মৌলিক উপাদানগুলি কোথায় পাওয়া যায়? উহাদের কার্যকারিত! 

বর্ণনা কর। (10989-08 6109 170007651099 800 1138 80:088 ০ 6209 65590%18? 

91017891069 01 8 19151) ) 

১*। কৃষ্টি-জল পরীক্ষার দ্বার! উত্ভিদ্-থাছ্যের প্রয়োজনীয় উপাদানগুলির কার্যকারিতা বর্ণনা 

কর। 'নপ'এর কষ্টি-জল দ্রবণের বিবিধ লবণগুলির পরিমাণ লিপিবদ্ধ কর। (৪1207 609 
12070016509 ০1 609 988912019] £00ব 889006068 ০1 ছি [01806 টত 9 আা6৪৫ 051609 

83097110926, 09 6009 [0:09] 59 01 (077008 7৮9 09516509931 6107, 0 

১১।| নিম্নলিখিত বিষয়ে যাহা জান, লিখ ২ 

(1) কাঠকয়লা-কৃষ্টি পরীক্ষা, (1) ইল্যাওপ্লাষ্ট,.. (1) আলিউরোন কণিকা, 

(৫ঘ) গ্লাইকোজেন, (ছ) ইনুলিন, (ছা) ইক্ষুশর্করা, (ছা) জরাম়ুজ অঙ্ুুরোদগম, 

(11) সম্ত/বরণী, (1) বীজপত্রাধিকাণ্ড, (হু) জণ।ক্ষের কক্ষ, (হা) অসম্তল বীজ। 

[ ভ19 ৪০:6৮ 00198 020: (1) 09800081 0018079 9597109006। (1) 10151001596 

(177) 19579098815 (015) 01500600,  (ছ)  [0011709। (51) 0%208 90691 

(521) 1105, (5111) 292086100, 018) 15010906519, (জট) 43018, (হা) ০88 

£006, ] 



পঞ্চম পরিচ্ছেদ 

মৃত্তিকার প্রকারভেদ 

(963 01 ৪০1] ) 

হমত্িকা (9০911) 2 

উদ্ভিদ্ মূলের সাহায্যে মৃত্তিকা হইতে নাইট্রোজেন, ফস্ফরাদ, পটাসিয়াম, 
ক্যালসিয়াম ইত্যাদি বিবিধ মৌলিক উপাদান গ্রহণ করিয়া কি-ভাবে খাছ্য- 

প্রস্তুত ও পুষ্টিলাভ করে, তাহ! বিশদভাবে আলোচনা করা হইয়াছে । সুতরাং 

উত্ভিদ্ এবং উদ্ভিদ্-নির্ভরশীল প্রাণীদের প্রতি মৃত্তিকার দান অপরিহার্য । 

সাধারণতঃ ভৃত্বকের কিছু অংশ কঠিন এবং কিছু অংশ নরম দেখা ষায়। 

ভূত্বকের উপরিভাগ সর্বদাই যে নরম হইবে তাহার কোন স্থিরতা নাই। 

পবতময় স্থানের প্রতিটি স্তরই কঠিন। ম্থৃতরাং কঠিন স্তরটিকে আমর! প্রস্তর 

(০০) বলিয়। থাকি এবং যখন ভূত্বকের উপরিভাগ নবরুম থাকে, তখন এই 

নরম স্তরটিকে মৃত্তিকা (5011) বলি। প্ররুতপক্ষে ভূত্বরকের কঠিন স্তরগুলি 

প্রকৃতির নানা কাধকলাপের দ্বার] ধীরে ধীরে মুত্তিকায় পরিণত হয়। স্থতরাং 

এক কথায় মৃত্তিকা হইতেছে প্রস্তরের পরিবতিত বূপ। বাতাস, তাপ, চাপ, 

জল, ঝড, শীত ইত্যাদি যেসকল প্রকৃতির হাতিয়ার আছে, ইহারাই প্রস্তর বা 

শিলাগুলিকে চূর্ণ করে । সুর্যের তাপে শিলা ফাটিয়া যায়। এই ফাটলের মধ্যে 

জল প্রবেশ করে এবং পরে শীতকালে জল বরফে পরিণত হুইয়া৷ উহার আয়তন 

বুদ্ধিলাভ করিলে শিলাখগুটিকে বু ভাগে ভাগ করিয়া! দেয়। ঝড ও বাতাসের 

সময় ছোট ছোট শিলাখগুগুলি স্থানাস্তরিত হয় এবং এই সময়ে পরস্পর 

পরস্পরের সহিত ঘর্ষণের ফলে শিলাচুর্ণের উত্পত্তি ঘটে । যুগ-যুগাস্তর হইতে 
প্রকৃতির এই হাতিয়ারগুলি এইভাবে শিলাচুর্ণের স্যঞ্টি করিতেছে এবং জলের 

সহিত সংশিশ্রণের সময় রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে শিলাচুর্ণগুলি নরম হইয়া 

মৃত্তিকায় পরিণত হইতেছে । মহানদী, নদী ও উপনদীগুলি পর্বতময় স্থান 

হইতে উতৎপত্তিলাভ করিয়ী নিষ্নগামী হইবার সময় ইহাদের ম্োতের টানে 

পাঁহাড বা পর্বত হইতে বহু শিলাখণ্ড বিচ্যুত হইয়া আসে। জলের শ্রোতের 
সহিত ধাবিত হইবার সময় ইহার! পরস্পর পরস্পরের সহিত ঘধিত হয়, 
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ফলে ক্রমশঃ চুর্ণ-বিচুর্ণ হইয় ছড়ি, বালি ও শেষে কাদায় পরিণত হয়। এইব্দপে 

নদী, উপনদী ও বড বড় হ্রদের মোহনায় কাদায় মত পলিমাঁটি জম] হয়, তোমর! 

জান? হিমালয় হইতে সিন্ধু ও গঙ্গানদী বাহির হইয়াছে এবং ইহার! যুগ যুগ 
ধরিয়! উপরি-উক্ত উপায়ে পলি জমাইয়৷ আজিকার উত্তর ভারত ব1 সিন্ধু-গাঙ্গেয় 

উপত্যকা নির্মাণ করিয়াছে । পলি বৎসরের পর বৎসর স্তরে স্বরে জমা হয় 

এবং সেইজন্য পলিমাটির দ্বারা নিথিত মৃত্তিকাকে পালল-ম্বত্ভিকা (52৫+- 
172771271) 5011) বলে । লক্ষ লক্ষ বৎসর ধরিয়? স্তরের উপর স্তর পলি জমিয়। 

থাকায় নিয়স্তরগুলির উপর প্রচুর চাপ পডে এবং ইহাতে মটি জমাট বীধিয়! 

শ্লায় পরিণত হয়। এইবপ শিলা-স্তরকে পালজ শিলাস্তর (52267577279 

7৫0 ) বলা হয়। এইভাবে প্রকৃতি একদিকে শিলাখগুটিকে মাটিতে পরিণত 

করে এবং অন্তদ্দিকে মাটিকে আবার চাপের জোরে শিলায় পরিণত করে এবং 

প্রাকৃতিক শক্তির সঙ্গে নানাবিধ জৈবপদার্থ, জীবাণু ও প্রাণী মৃত্তিকা-নির্মাণে 

প্রত্যক্ষভাবে সাহায্য করে। এমনও দেখা গিয়াছে ষে, এক স্থানের মাটি 

প্রাকৃতির শক্তির দ্বারা অপর স্থানে জম! হয় এবং তখন এইরূপ মাটিকে 

স্থানান্তরিত মাটি (1%275707694 5০%[ ) বলা হয়। পালল-মাটি যে স্থানে 

জম] হয়, সেই স্থানে যদি স্থিতিলাভ করে, তাহা হইলে এইরূপ মাটিকে স্থানীয় 

মাটি (1,0021 502) বলে । আবার, উদ্ভিদের পাতা, শাখা, মূল ইত্যাদি ও 

প্রাণীদের মুতদ্েহ মাটির উপর পতিত হইলে, পচিয়া জৈব মৃত্তিকা বা ক্িউমস 

(17%7:55 ) সৃষ্টি করে । একটি সাধারণ বাগানের উপযোগী মুত্তিকাঁয় শিলা- 

কণিকা, জল, বাতাস ও জব-মৃত্তিকার হার নিম্নে মোটামুটি দেওয়! হইল £ 

শিলাকণিকা 40% € আঁয়ভনের 

জল 25% ( ৩ ) 

বাতাস 25% (৮) 
হিউমস 1070 5») 

প্রত্যেক মৃত্তিকার জল ধরিয়া রাখার ক্ষমতা আছে। বন্তার জলে ষখন 

মৃত্তিকা ডূবিয়া যায় এবং বস্তার পর মুত্তিকার উপরকার জল মাধ্যাকর্ষণের জন্য 

মৃত্তিকার ভিতরে প্রবেশ করে, তখন উপরকার মাটি রৌজ্রে শুকাইয়া যায়। 

কিন্ধু প্রতিটি মুন্তিক1-কণাকে বেষ্ট করিয়! একটি পাতলা স্তরের জল সর্বদাই 

জমা থাকে। এই পাতলা স্তরের জলকে ক্যাপিলার্বি জল (09911127 
%/29% ) বল হয় । দেখ! গিপ্বাছে ষে, মৃত্তিকার কণাগুলি আয়তনে যতই ক্ষুব্ 
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ও সক্ষম হইবে, ইহাদের জল ধারণ করিবার ক্ষমতা ততই বেশী হইবে । কোন 

মৃত্তিকা বিশ্লেষণ করিতে হুইলে প্রথমে উহার ভিতন্রকার পাথর ও কাঁকর 

( 9/2৮81) চালুনি প্রিয়া ছাকিন্না লইতে হইবে এবং পরে মুত্তিকাটি কোন 

পারে জলে ভিজাইলে পারের তলায় মাটি স্থিতিসাভ করিবে ও জলটুক্ু উহার 

উপর থাকিতে দেখা যাইবে । উপরকার জলটুঃ দ্বিতীয় পাত্রে ধীরে ধীরে 
ঢালিয়! লইলে দেখা ষাইবে যে, উহার ভিতরকার কঠিন মাটি পাত্রের তলায় 

স্থিতিলাভ করিয়াছে । এইভাবে তৃতীয় পাত্রের তলায়ও মাটির স্তর দেখা 

যাইবে । এখন মাটির জ্তরগাল প্রত্যেক পান্রস্থিত দানাধুক্ত বালি দ্বারা 
গঠিত। ইছাপের ব্যান সাধারণতঃ 01--02 মিলিয়েটার হয়। তৃতীয় পাত্রের 
মাটির বড কণাগুলির (5%£) ব্যাদ 0'002--0.02 মিলিমিটার এবং চতুর্থ 
পাত্রের কাদ1-কণাগুলির (01৫) ব্যাস সাধারণতঃ 0002 মিলিমিটারের 

চেয়েও কম হয়। মুত্তিকার আকার গঠন ও রঙ অনুযায়ী নিষ্ে উহাদের প্রকারু - 

ভেদের একটি বিবরণ দেওয়া হুইল £ 

(১) এরঁটেল মাঁটি (0185 5911)  এইপ্রকাবের মৃন্তরকাকে এটেল বা 
কাদামাটিও বলে। এইমাটি বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে ষে, ইহাতে শতকর। 

70-_80 ভাগ কাদ! ও অঙ্ৈব পদার্থ, 10-__12 ভাগ বালি ও বাকি অংশ জল 

থাকে । কাদা-কণার ব]।স খুবই স্ক্কম হওয়াতে ইঞ্ছার প্রচুর জল ধারণ করিতে 

পারে। কণাগুপল পরস্পরের সহিত এমনভাবে আটকাইয়া থাকে যাহাতে 

ইছাদের ভিতর কোন বাতাস প্রবেশ করিতে পারে না। জলে-ভর। প্রতিটি 

কণ। ভারি হওদ্বাতে ইঞ্াদের ভিতর হইতে সহজে জল বাঠির করিতে পারা 

যায় না। ম্থতব্নাং এইপ্রকার মুত্তিকায় উদ্ভিদ্-মূলের বুদ্ধি তয় না। অক্সিজেনের 

অভাবে এবং অত্যধিক জলের জন্ত উদ্ভিদ শিকড় পচিয়] যায়। সাধারণতঃ 

এইরূপ মাটি কৃষিক্কার্ষের পক্ষে অনুপযুক্ত । এই মাটির সঙ্গে সার মিশাইয়া 
আলগা করিয়া চা করিলে ইন চাষের উপযোগী হুয়। আর এটেল মাটির 

উপর পলিমাটির স্তর জমিয়! গেলে উহ্হাতে ধান, গম ইত্যাদি শশ্তের চাষ খুব 
ভালো হইয়া থাকে । সাধারণতঃ বস্তার ভ্বারা পলিমাটি এটেল মাটির উপর 

স্তরে স্তরে জমা হয়। 

(২) দে।!তীশ মাটি (1.081% ৪ঠ] )৪ এইপ্রকার মৃত্তিকায় বালির 
ভাগ ও কাদার ভাগ প্রায় সমান সমান হয়। ইহার ফলে মাটি জমাট বাধিতে 
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পারে না! এবং সেজন্য মাটির ভিতরকার জল মাধ্যাকর্ণের জন্ত মাটির আরও 

নিম্নস্তরে প্রবাহিত হইতে পারে । ইহার ছ্বারা1 মাটির জসধারণ ক্ষমত। বৃদ্ধি 

পায় এবং সেইজন্যই দ্বে-আশ মাটি প্রচুর জল ধারণ করিতে পাবে। মাটিতে 
বালিকণা থাকায় বাতাস ও আলোক অনায়াদে মাটির ভিতরে প্রবেশ করিতে 

পারে এবং ইহার দ্বারা মাটির ভিতরকার শিকড় প্রচুর বাতাস পায়। আলোক 

উদ্ভিদ্-ধবংপকারী জীবাণুগুলিকে মারিয়া ফেলে । এইপ্রকাবের মাটিতে লৌহ, 
ক্যালসিয়ম ও অন্ত অজৈব ধাতব লবণ থাফে। ক্রমাগত মাটির ভিতর জলের 

চঙ্গাচলের জন্ত ধাতব লবণগুলি ভালোভাবে জলের সহিত দ্রবীভূত হয় এবং 

মাটি জল ঘনত্তে লু (1255 0097091/67260ঠ ) হয়। অপধাঞ্তক অক্নিজেন 

মাটি ভিতর প্রবেশ করায় এইবূপ মাটি চাষের পক্ষে আদর্শন্বব্ূপ এবং উত্ভিদের 

মৃূলরোম এইরকমে মাটির ভিতর অনায়াসে প্রবেশ করিতে পারে । ইহার! 

সহজেই ব্যপণ-ক্রিয়ার দ্বারা মাটির লঘু ঘনত্বযুক্ত জল শোষণ করিতে পারে। 

সাধারণতঃ দোঁআশ মাটিতে ধাঁন, যব, তূ্ট। ইত্যাদি শশ্যের চাষ হয় এবং প্রচুর 
তবিতরকারী এইরূপ মাটিতে ফলন করা হয়। 

(৩) বালি-মাটি (55805 ৪০1] ) ২ এইরূপ মাটি বিশ্লেষণ করিলে দেখা 
যায় যে, ইহাতে প্রায় 70 ভাগ বালি এবং 10 ভাগ কাদ1থাকে এবং জল সহজেই 

মাটির ভিতরকার শুরে প্রবাহিত হয়। বালিকণ! আকারে বড হওয়ায় সামান্ঠ 
জঙ্গ ধারণ করিতে পাবে। সেইজন্ত এইরূপ মাটি সর্বদাই শুষ্ষ থাকিতে দেখা 

যায় এবং রৌদ্রের তাপে সহজেই গরম হুইয়া উঠে। বালি-মাটির মধ্যে সামান্ত 

পরিমাণে কাদ! থাকায় কিছু কিছু উত্ডিদ এইব্ধণ মাটিতে জক্সাইতে পারে । 
পটল, ফুটি, তরমুজ, খরমুজ প্রভৃতি উত্তিদ্ এইবপ মাটিতে জল্সায়। ধান, গম 

ইত্যাদি বালি. ম'টিতে জন্মায় না। 

(8) কাকর-মাটি (7০০ ৪901] 01 (318৬1 ৪০01] ) 2 পশ্চিমবঙ্গের 

বীরভূম ও বাকৃড! জেলায় এইরূপ কাকর-মাটি দেখা যায়। ইহাতে কাকরের 

ভাগ অর্ধেক থাকে এবং বাকি অর্ধেক ভাগ বড দানাযুক্ত বালি, পাথরকুচি, 

পাথর-চুর্ণ ইত্যাদির সহিত সামান্য কাদ'-মাটি মিশ্রত থাকে। স্তরাৎ 

কাকর-যাটি মোটেই জল ধারণ করিতৈ পারে না। এইরূপ য।টি সহজেই 

শুকাইয়া যায় এবং বৌব্রে গরম হইয়া উঠে। সুতরাং চাঁষীবা এইরকমের 
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মাটির জলকে বর্ষার সময় বাধ দিয়] আটকাইয়া হাখে এবং সেই অবস্থায় কিছু 

ধান ও আখের চাষ করে । 

(৫) চুনা- মাটি (7.:£56-5011) £ এই মাটিতে শতকরা 10 ভাগ চুন 

থাকে এবং বাকি অংশে এটেল মাটি এবং বালিমাটি প্রায় সমানভাগে বিদ্যমান । 

এই ধরনের মাটিতে এটেল মাটির জল-ধারণের ক্ষমতার সঙ্গে বালি-মাটির 

শিথিলতা একত্রিত হওয়ায় চুনা-মাটি খুবই উর্বর হয়। ইহা ব্যতীত ক্যালসিয়াম 

কারবোনেট সহজেই জল শোষণ করিয়। দ্রবীভূত হয় এবং এটেল বা বালি- 

মাটির মিশ্রণ ঘটায় | চুনা-মাটি রাসায়নিক ক্রিয়ার প্রিক হইতে ক্ষারধমরণ ব1 

ক্ষারকীয় (21216). স্বতরাং যেদকল চুন'-মাটিতে 10--20% চুন 
থাকে, তাহা বিশ্বে উর্বর হয় না। এক্প মাটি সহজেই শুকাইম্বা গরম হইয়া" 

যায়। মোট কথ, অতিরিক্ত চুন শ্ফাশন করিয়া এই ধরনের মাটিতে চাষ 

সম্ভপত্র হয় এবং ইহার জগ্ঠ প্রচুর জল-সেচনের প্রয়োজন । 

(৬) লাঁলমাঁটি (2.5 ৪০1] )£ এইপ্রকার মাটিতে লৌহ থাকায় মাটি 
লাল রঙের হয়। সাধারণতঃ লাল মাটিতে কাদার অংশ বেশী পরিমাণে থাকে । 

মধ্যভারতের কালো মাটিতেও লৌহের পরিমাণ বেশী থাকে । এইরূপ মাটি 

বেশ কঠিন হয়। এই ধরনের মাটিতে কার্পাল, চিনাবাদাম ইত্যার্দর চাষ 
ভালো হুয়। | 

(৭) লোন! মাটি (98160 ৪০11) : সমুদ্রোপকূলবর্তী স্থান, হ্রদের 

নিকটস্থ ভূমি লবণাক্ত হয়। এইরকমের মাটিতে অতিরিক্ত লবণের জন্ দে'-আশ 

প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকারের মাটি লোনা মাটিতে পরিণত হয়; লোনা মাটিতে 

ধাতব লবণ বেশী পরিমাণে থাকে । জিপলাম্, ম্যাগনেসিয়াম, সোডিয়াম ক্লোরাইড 

ইত্যাদি ধাতব লবণ প্রায়ই লোনা মাটিতে দেখা যায়। শোন! মাটির জল- 

কণাগুলির-মধ্যে অতিরিক্ত ধাতব লবণ দ্রবীভূত হওয়ায় উঞ্? জটিল" বা সুল 

হয়, অর্থাৎ জলকণার ঘনত্ত বেশী (72277 60180977707) থাকে । 

স্থতরাং এইরূপ জঙ্গকণ] মূলরোমের দ্বারা শোষিত হয়; লোনা মাটিতে প্রচুর 
জল থাকা সত্বেও উদ্ভিদ উহা গ্রহণ করিতে পাবে না। আগেই উল্লেখ করা 

হইয়াছে যে, এইরূপ মাটিকে উষ্র সৃত্ভিকা (1/,58919£2021 27 5021) বলে। 

এইরূপ মাটি হইতে লবণের ভাগ কমাইতে পারলে, উহ] চাষের উপযোগী হয়। 
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পশ্চিমবজের হুন্দরবন, বাংলাদেশের চট্টগ্রাম, নোয়াখালি প্রভৃতি স্থানের মাটি 

লোনা । অতিরিক্ত লংণাক্ত মাটিতে হ্ুদ্দরী, গরাণ, বীণা ইত্যাদি শ্বসন- 

যৃজ্ধানী উদ্ভিদ জন্মায় । এইসব স্থানে ঝাউগাছও প্রচুর দেখা যায়। 
অপেক্ষাকৃত কম লবণযুক্ত মাটিতে তাল, হুপারি, নাব্রিকেল প্রভৃতি গাছ 

ভালোভাবেই বৃদ্ধিলাভ করে। ইহাদের মূল অত্যধিক লম্বা হয় এবং শিকড়গুলি 

মাটির গভীবতর স্তর পধস্ত প্রবেশ করিয়া তথা হুইতে অতি কম লবণযুক্ত 

জলকণা শোষণ করে। 

(৮) গীট ৰ। পচা মাটি (9680 501] 010 17381170018 501] )2 ইহাকে 

জৈব-মৃত্তিকাও বল! হয়। ভূৃত্বকের উপরে উদ্ভিদের পাতা, শাখা-প্রশাখা ও 

প্রাণীদের মৃতদেহ পতিত হইলে উ! ধীরে ধীরে পচিয়া মাটিতে পরিণত হয়। 

এই পচন সাধাবণতঃ অরিজেন অন্ডাবে এবং এককোধ-বিশ্িষ্ট প্রণণী ও 

ব্যাকটিবিয়ার দ্বারা সাধিত হয়। এইভাবে উপরি উল্ত পদাথগুজির মধ্যে 

দানাপ্রকার রাসায়নিক প্রক্রিয়া কাকী হওয়ার পর উহা (জব-মুত্তিকায় 

রূপান্তরিত হ্য়। ঝাসায়নিক প্রক্রিয়ায় ইহ? অধম (20910) এবং প্রথ্ম 

অবস্থার এই ধনের মাটি হইতে পচা গন্ধ বাহির হয় এবং ইঞ্কার রঙ কালো ব। 

গাঁড় খয়েরী রঙের হয়। সাধারণতঃ &জব-মুন্তিকাকে হিউমস মাট্টিকূপে অভিহিত 

কর! হয়। হিউমস মাটি নানা প্রকারের হয়) ষথা-(1) সাধারণ বা ম্বৃদু 

হিউমস (5110 /2%7,55 ১২ এই ধরনের মাটি উদ্ভদের পাত", শাখ।-প্রশাখার 

সম্পূর্ণভাবে পচনের দ্বারা তৈয়ারী হয়। ইহার সহিত বালি-মাটি ও এটেল- 

মাটি৪ মেশানো থাকে । কেঁচে, ছোট ছোট বীট ও নাইড্রিফাইং 
ব্যাকটিকিয়। (17৩20117778 134512712 ) মৃদু হিউমস মৃতিকাজ্। প্রচুর দেখা 

ষায়। ইহারা মাটিএ ভিঙবুকীর বিবিধ শ্তরুগুলিকে হালকা বরে এবং সেইজন্য 

মাটির ভিতরে অক্সিজেন সহজেই প্রবেশ করিতে পারে। কেঁচোকে গুকৃতির 

জাজল এবং সার-উৎপাদনেরে কাক্টথানা বলা হয় । মৃত্তিকাঁগঠনে ইহাদের দান 

কতখানি তাহা পুবধেই আলোচনা করা হইফাছে। এ'টেল ও বালি-মাটির 
সংমিশ্রণ হওয়ায় মহ হিউমদ মাটি প্রচুর জল-ধারণের ক্ষমতা রাখে এবং রাসায়নিক 
প্রক্রয়ায় ইহ। কগনও ক্ষারধমাঁ (21216 % আবার কখনও নিরপেক্ষ 

(1৫৮1) হয়। এইক্প মৃত্তিকা তাপ সধদ। সাধারণ ও স্বাভাবিক তাপের 

চেয়ে সাযান্ত বেশী হওয়ায় এই ধরনের ধাটিতে উদ্ভিদের বুদ্ধি অপেক্ষাকৃত ত্রুত 

হয় । (1) কাচ! ছিউমস (1২27৮ 7775 0) 2107): উত্ভিদের পাত" 
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শাখা-প্রশাখা ভূনিয়স্থ মূল ও শাখা, ছত্রাক-জাতীয় উদ্ভি্গুলির অর্ধপচনের ফলে 

এইরূপ মাটির হ্ষ্টি হয়। এই ধরনের মাটিতে কেঁচে! কিংবা নাইট্রিফাইং 

ব্যাঝটিরিয়! থাকে না। বাপাক্নিক প্রক্রিয়ায় ইহা অঝ্ধমী। মাটি জমাট 

হওয়ায় ইহার ভিতরে অক্িজেন প্রবেশ করিতে পারে না) এইবূপ মাটি চাষের 

পক্ষে উপযুক্ত নহে। ইহাতে বালি-মাটি মিশাইয়৷ হালক1 করিলে চাষের 
উপযোগী হয় । (131) গীট ভিউমস (7226 7725) : উদ্ভিদের পাতা. 

শাখা-প্রশাখা ব্যতীত প্রাণীদের মল ও মুতদেহ পচিয়া গীট হিউমস মাটি তয়ারী 

হয়। এই ধরনের মাটিতে গলিত জীবদেহ প্রায় 50--80% থাকে । তাই 

ই্থার রঙ কালো ব। খয়েরি হয়। চুনের ভাগ পীট হিউমসে প্রান্প 5% থাকে 

এবং অঙ্গারও প্রায় 3% থাকে । বিবিধ রাসায়নিক প্রক্রিয়ার দ্বারা এই মাটি 

নিগিত হওয়াতে মাটির কণাগুলি অত্যন্ত সুক্ষ হয়। সুতরাং পীট হিউমস 

প্রচুর পরিমাণে জল ধারণ করিতে পারে। কিন্তু নানা রাসায়নিক প্রক্রিয়ার 

ফলে মাটি জমাট ধাধিয়া যায় এবং মাটির ভিতর অক্সিজেন প্রবেশ করিতে 

পারে না! পীট-মাটি তাড'তাডি শুধ হয় এবং তাডাতাডি গরম হইয়া ফাটিয় 

যায়। মাটি শুফ হইলে ধূলায় পরিণভ হয়। গীট-মটির সহিত প্রায় 60% 
বালি-মাটি মিশ্রণ করিয়া উহাকে চাযেক উপযোগী কর] হয়। 

পর্বেক্ষণ ও পরীঙ্গ। 
( 100120019861901012 190 [50161100210 ) 

হুক্তিক্কাল্স সান্দরান্রপ ভ্যিলোঅনল শ্রশালী  070055108] 

810981759 0১৫ ৪011 ) হ 

ষে-কোন মুত্তিকাকে সাধারণভাবে সহজেই বিশ্লেষণ কর] যাপ্ন। এখন ষে- 

ধরনের মৃত্তিকা বিশ্লেষণ করিতে হুইবে»তাহার সামান্ত অংশ ওজন করিয়! লইতে 

হুইবে। মাটির ওজন নিয়লিখিতভাবে করিতে হয়। প্রথমে একটি ফ্লাস্ক ওজন 
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কর এবং ওজনটি লিপিবদ্ধ কর। এখন সেই ফ্লাস্কে কিছুটা মৃত্তিকা লইয়া! আবার 

ওজন কর এবং ওজনের পরিমাণ লিপিবদ্ধ কর। দ্বিতীয় ওক্ষনের পরিমাণ 

হইতে প্রথম ওজনের পরিমাণ বিয়োগ করিলে মাটির সঠিক ওজনের পরিমাণ 

জান যায়। ফ্রান্কের মুখের কর্কে একট ছিদ্র কর এবং ছিদ্রের ভিতর একটি 
বরু কাচের নল প্রবেশ করাও। এই কাচের নলটির বাহিরের মুখে একটি 

শুষ্ক ক্যালসিয়াম বাল্ব (ষাঙ্কার ওজন আগে নেওয়া হইয়াছে ) সংযোগ কর; 

ক্যালসিয়াম বাল্বের বিপরীত মুখে আর একটি বাকানে। সরু নল লাগাও। 

নিশ্মমুখী বাকানেো। নলের সক্ক মুখটি একটি জল-ভর1 কাছের পাত্রের মধ্যে 

মুক্ত হইবে । 

৭১ন্ং চিত্র 

মুত্তিকার সাধারণ বিশ্রেধণের পরীক্ষা । 

১, বৈদ্বাতিক শক্তিসম্পন্ন গরম প্লেট ; ২, মাটি, ৩, ক্যালসিপাম বাল্ব; 

৪, গ]যাস ধরাব লম্ঠ টেষ্ট-টিউন ; ৫. জল-ভরা কাচের পাত্র। 

নলের সরু মুখটিকে একটি জল-ভর! টেস্ট-টিউব দিয়] ঢাঁকিয়! রাখ । এখন 
ফ্লাস্কটিকে ধীরে ধীরে একটি বৈদ্যুতিক শক্তিসম্পর গরম প্লেটের (71907102119 

01767269070 77125 ) উপর রাখ । গরম প্লেটটিকে 1000 পধন্ত তাপ দিয়! 

উহ্হাকে সংযত কর। গরম প্লেটের উত্তাপ পাইয়। ফ্রাঙ্কের ভিতরকার মাটি 

ধীরে ধীরে গরম হইতে থাকিবে এবং মাটির ভিতরকার জঙ্গ বাম্পাকারে বাহির 

হইতে দেখা যাইবে । জল-বাম্পের সঙ্গে নানাবিধ গ্যাসও নির্গত হুইবে। 

ক্যালসিয়াম বাল্ব জল-বাম্প শোষণ করিফ্ক। লইবে এবং বিবিধ গ্যাসগুলি নিমুখী 
বাকানে। কাচের নলের ভিতর দিয়া জল-ভর1 কাচের পাত্রের দিকে ধাবিত 
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হইবে এবং ধীরে ধীরে টেস্ট-টিউবে জমা হইবে । ছুই ঘণ্টা পর টেস্ট-টিউবে 

কোন গ্যাস-বুদ্বুদের গতি দেখ! যাইবে না। স্থতরাং মাটি সম্পূর্ণ পুড়িয়া 
ছাই হুইয় গিয়াছে । ক্যালসিয়াম বান্টি আবার ওজন করিলে দেখা যাইবে 

যে উহার ওজন বৃদ্ধি পাইয়াছে। ক্যালসিয়াম বান্বের দ্বিতীয় ওজন হইতে 

প্রথঘ ওজনের পরিমাণ বাদ দিলে মাটির ভিতরকার জলের পরিমাণ জানা 

যাইবে । শুষ্ক মাটি সমেত ফ্রাস্কটি আবার ওজন করিলে এবং ইন্থার ওজন 

হইতে দ্বিতীয় ওজনের পত্রিমাণ বাদ দিলে মাটির জলবাম্প এবং গ্যাসের 

একত্রিত ওজন পাওয়া যায় । টেস্ট-টিউবের ভিতরকার গ্যাসগুলিকে রাসায়নিক 

পরীক্ষা করিলে বিবিধ গ্যাসের পরিমাণ 'জান! যায়। লেইবপ অবশিষ্ট 

ছাই-যাটি লইয়! রাসায়নিক পন্দীক্ষা করিলে বিব্ধি ধাতব লবণের পরিমাণ 

পাওয়া যায়। 

সাল্ল্র (52101112615 ) 

মানবজাতি উত্ভিদের উপর সম্পূর্ণভাবেই নির্ভরশীল । বিবিধ উদ্ভিদ আমাদের 

আহার্ধ যোগায় এবং বন প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র উত্ভিদের দেহ হইতেই আমরা 

নিশ্াণ করি। স্তরাং উতিদের উন্নতিসাধন ও বংশবৃদ্ধি মানবজাতির প্রধান 

লক্ষ্য এবং ইহাই কৃষিকার্ষের প্রধান উদ্দেশ্ত। মাটি জমাট বীধিয় গেলে উহার 

ভিতরে অক্সিজেন প্রবেশ করিতে পারে না বলিয়া আমরা নানাবিধ যঙ্ত্রের 

দ্বারা হালচাষ করি এবং রোদ্রে শুকাইয়া উহাকে গুড়া করিয়া ফেলি। এইবপ 
হালকা ও ফাঁপা মাটিতে উদ্ভিদের নরম শিকড় সহজেই প্রবেশ করিতে পারে 

এবং মাটি আকডাইয়1 চারাগাছগুলি স্বাভাবিকভাবে বুদ্ধিলাভ করে। মাটির 
সঞ্চিত জৈব ও অজৈব পদার্থগুলি চারাগাছগুলিকে খাদ্য যোগায় এবং ধীরে ধীরে 

গাছটি বড় হইলে ফল ধারণ করে ॥ উত্ভিদের ফল ও বীজই আমাদের বন্থ- 

আকাজ্ষিত ফসল । এইভাবে বৎসরের পর বৎসর একই মাটি হইতে আমরা 

প্রচুর ফসল আদায় করি । কিন্ত এমন সময় আসে যখন মাটির ভিতরে কোনও 

জৈব বা অজৈব উদ্ভিদ্-খাদ্য আর সঞ্চিত থাকে না। বৎসরের পর বৎসর চাষের 

ফলে উহা সম্পূর্ভভাবে নিঃশেষ হইয়া! যায়। আমরা তখন বলি, মাটির 

উৎপাদ্িকা-শক্তি নিঃশেষ হইয়া গিয়াচছে। এই উৎপার্দিকা-শক্তিবিহীন মাটি 

হইতে ফসল পাইতে হুইলে বা মাটির উৎপাদিকাশক্তি পুনরায় ফিরাইয়া আনিতে 

জী. বি. ( ৩য় )--১০ 
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হুইলে বাহির হইতে নানাবিধ উত্ভিদের খাদ্য মাটির ভিতর সরবরাহ করিতে হয়। 
অতএব উদ্ভিদের ফলনের বু'দ্ধর জন্য এবং মাটির উৎপার্দিকাঁশক্তি পুনরুদ্ধার 

করিবার জন্ত বাহির হইতে কৃত্তিম উপায়ে যে-সকল উীস্তদ্-খাদ্য মাটির ভিতরে 
সরবরাহ করা হয়, তাহাকেই সার (27125927501 72755 ) বলে। 

হতরাং চাষ করিবার আগে ক্ষেত্রে উপযুক্ত পরিমাণে সার দেওয়া দরকার। 

কিন্ত ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে, ক্ষেত্রে সার না দিলে যেমন মাটির 

উতৎপাদিকা-শক্তি বৃদ্ধি পায় না, তেমনি অতিরিক্ত সার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিলে 

সময় সময় উদ্ভিদের সমৃ ক্ষতি হয়। সার সাধারণতঃ তিন প্রকারের ? ষথা__ 
(১) কঝ্লাসায়নিক সার (0767%021 7727576 ), (২) উক্ভিদ্প্রদেয় 

সার (172222162 72%516 ) এবং (৩) প্রাণিজ সার (2%77721 

17%2777779 )। 

(১) রাসায়নিক সার (01,2105158] 20800হ5 ) 2 উদ্ভিদের পুষ্টি 

জন্য পটাসিয়াম নাইট্রেট, আমোনিধ্/ম সাক্ফেট, ক্যালসিয়াম ফস্ফেট, 

ম্যাগনেসিয়াম, আালুমিনিয়াম, জৌহচুণ ইত্যাদি সাধারণতঃ ক্ষেত্রে সার হিসাবে 
দেওয়া হইয়া] থাকে । উভ্দ্-খাদেযর মৌলিক উপাদানগুলির বিষয়ে যথেষ্ট 

আলোচনা করা হইয়াছে । স্থতরাং পুনরায় উহার উপকারিতা এবং আনুষঙ্গিক 

বিষয়গুলি নূতন করিছ্পা আলোচনা করা শিস্রীয়োজন। রাসায়নিক সারকে 
কৃত্রিম পার (47265221 7557575 ) বলা হয়। 

(২) উদ্ভিদ্প্রদেষ্ব সার (৬০6০6৪16 1278101016 ) 5 মটর, ছোলা, ধঞচে 

প্রভৃতি উ'দ্দ্গুলকে ফসল দিবার পর থণ্ড খণ্ড করিয়া মাটির ভিতর পুঁতিয়া 

ফেলিলে উহা! পচিয়া সাবে পাঁরণত হুয়। এইপ্রকার উদ্ভিদের শিবড়ে নডিউল 

(702%12) থাকায় ইহা! নাইট্রোজেন-ঘটিত খাদ্য সঞ্চয় করিতে পারে । উদ্জিদ্টি 

মাটির ভিতর পচিয়! গেলে স্চত খাগ্চগুলি মাটির সঙ্গে মিশিয়া যায় এবং মাটির 

উৎপাদিকা-শক্তি বাড়ায় । সাধারণতঃ এই ধরনের সারকে সবুজ সার ( 2765 
77277%4/6 ) বলা হয় । কেহ কেহ এইরূপ সারকে স্বাভাবিক সার (£225721 

77272: ) বলে, যেহেতু উদ্ভিদের দেহ হইতেই উদ্ভিদের খাস্ঠ প্রস্তত কর! হয় 
এবং বাহির হইতে কোনও প্রকার রাসায়নিক দ্রব্য ইহার সহিত মিশ্রিত কর! 

কয় না। বেড়ি বা সরিষা বীজের খোল (5527 ০০2), পচা পাতা, 
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কষচুরিপান। বা উদ্থার ভম্ম পুকুরের মাটির স্ছিত মিশ্রিত করিয়াও সার তৈয়াৰি 
করা হয়। এই ধরনের সারের সঙ্গে মাঝে মাঝে হাড়গু ড়া (13079 15221 ) 

মিশ্রিত করা হুয়। এইরূপ সারকে কৃত্রিম কঠিন সার (272608917০7 

72776 ) বলা হয়। তরিতরকারি, লেবু, আম প্রভৃতি গাছে এইরূপ সার 

প্রয়োগ করা হয়। আম বা লেবু গাছের গোড়ার চারিপাশ খুঁডিয় সার দিবার 

পর আবার পূর্ববৎ মাটি দিয়া ভরাট করিয়া দিতে হয়। আবার নানাপ্রকার 
ফুলগাছে এই ধরনের কঠিন সার প্রয়োগ করা হুয়। 

(৩) প্রাণিজ সার (:1530091]17781)78€ ) 5 মানুষ, গরু, মহিষ, ছাগল 

প্রভৃতি প্রাণীদের মলমুত্র উৎকৃষ্ট সারবূপে ব্যবহার করা হয়। গোবরের সহিত 

হাডের চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া একপ্রকার সার প্রস্তত কর! হয়, যাহ! যে-কোন 

উদ্ভিদের খাগ্যরূপে প্রয়োগ কর! যাইতে পারে । মাহুষের মঙ্ষমুত্র মাটির সহিত 

মিশ্রিত করিয়া, ক্ষেতে গত করিয়া ঢাকিয়া দিলে উহা উৎকৃষ্ট সারে পরিণত হয়। 

ধাপার ফুঙ্গকপি, বেগুন ইত্যাদি ফলনের সময় উপনি-উক্ত সার ব্যবছার কর] হয় । 

প্রাণিজ সাবকে ক্ষেতের সার (707,270 72772 ) বলা হয়। ইদ্দানীং 

পচা মাছ ও প্রাণিদেছও মাটিতে পু'তিম্বা সারে পরিণত কর] হয়। আবার 

উদ্ভিদ্প্রদেয় সার এবং প্রাণিজ সার একত্রিত করিয়া একপ্রকার অতি উতকষ্ট সার 

প্রস্তুত করা হুইয়া থাকে । মানুষ, গরু-মহিষের মলমুত্র, উভিদের পাতা? শুক খড়, 

আগাছা, শেকভ প্রতৃতত দ্বার এইরূপ সার প্রস্তত করা হয়। এই ধরনের পার 
প্রস্তত করিতে হুইলে প্রথমতঃ উচ্চ ছায়াশীতল জমি লইয় উহার চাবিপাশে চিহ্ন 

দিয়! রাখিতে হয়। এইক্প চিহ্নিত জমি হইতে মাটি প্রায় চার ফুট পর্স্ত তুলিয়া 
একটি বড় ক্ষেত্রাকর গর্ত করিতে হয়। গর্তের ভিতরে প্রথমে গাছের পাতা, 
আগাছা, শেকড় প্রভৃতি দিয়! উহার এক ফুট ভরাট করিয়া দিতে হয়। ইহার 

পর দ্বিতীয় স্তরে মানুষের ব। গরু-মহিষের মন্মৃত্র দিয়া গর্তের আরও এক ফুট 
তরাট করিস্বা দিতে হয়। সেইন্মপ তৃতীয় স্তরে টুকরা টুকরা খড় দিয়া গর্তের 
আরও এক ফুট ভরাট করার পর সামান্ত জল ছিটাইয়া মাটি দিয়া সমগ্র গর্ভটকে 
ভরাট করিয়] দিতে হয়। অভ্ততঃ ছুই মাস পরে উপরি-উক্ত তিন্টি স্তরকে 

ভালোভাবে মিশ্রিত করিয়! দেওয়া উচিত। এইভাবে চারি মাস পরে বহুদিন 

মাটির ভিতর থাকার ফলে উহাদের ভিতর প্রচুর সংখ্যায় ব্যাকটিরিয়ার হৃষ্টি হয় 

এবং তাহাদেরই রাসায়নিক কার্ধকলার্পর ফলে, গাছের পচা পাতা, আগাছা, 

শিকড়, মলমূত্র ও খড় মাটি হইয়া! সারে পরিণত হয় । ইহার রঙ গাঢ় ৃষ্তরর্ণের 
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হয়। এইপ্রকার সারকে কম্পোস্ট সার (00705: 7527216 ) বলা হয়॥ 

এই সারই ক্ষেতের পক্ষে সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট । 

মিথোজীৰিতা (95770519515 )3 উদ্ভিদের জীবন বৈচিত্র্যময় | সময 
সময় এইকূপ দেখা যায় যে, ছুইটি শ্রেণীর উত্ভিদ্ বা প্রাণী একসঙ্গে বসবাস করিয়া 

পরস্পরের সাহচর্ষে বীচিয়া আছে। এইপ্রকার একত্র বসবাস ও একের অপরকে 

সাহায্য করা (০1056 2,35090196101 200. 00009] 71596) এবং এইপ্রকারেরু 

নির্ভরতাকে মিথোজীবিতা। বা অন্যোন্যজীবিত্ব (5771055) বলে। 

এইসকল উদ্ভিদূকে আন্য্যোত্যজীৰী বা মিখোজীবী (57%%20% ) বলা হয়| 

শিশ্ব-জাতীয় উত্ভিদ্গুলি মিথোজীবীতার একটি আদর্শ উদাহরণ। তোমর। জান 

যে ছোলা, মটর, শিম ইত্যাদি উত্ভিদের মূলে অবৃর্দ বা নডিউল (102%16) 
নামক গোলাকার অঙ্গ জন্মায়। এই অবুদের মধ্যে রীইজোবিষ্বম লেগু- 

মিনোসেরিয়ম (77120, 16575595271 ) নামক একপ্রকার কোষ- 

বিশিষ্ট ব্যাকটিরিয়া বাস করে । এই ব্যাকটিরিয়াগুলি মৌলিক নাইট্রোজেন বাতাল 

হইতে শোষণ করিয়' উহাকে আমোনিয়া আসিডে বা নাষ্টট্রিক অক্মাইডে পরিণত, 

করে । মাটির যাবতীয় ধাতব লবণের সহিত রাসাস্গনিক ক্রিয়ার ফলে আামোনিয়! 

আাসিডভ ও নাইট্রিক অক্মাইড কণাগুলি নাইন্রাইট ও নাইট্রেটে পরিণভ হয়। এই 

নাইট্রেট খাদ্য উদ্ভিদ নভিউল হইতে শোষণ করে। নাইট্রোজেন-ঘটিত প্রোটিন 
খাগ্ভ এইর্ভাবে উদ্ভিদগুলি ব্যাকটিরিয়ার মারফতে পাইয়! থাকে । প্রোটিন 

উদ্ভিদের, বিশেষতঃ প্রোটোপ্রাজমের, অপরিকাধ উপাদান হওয়াতে এইনকল 

উদ্ভিদ নাইট্রোজেন-ঘটিত প্রোটিন খাগ্য রাইজোবিয়ম ব্যাকটিরিয়ার সাহায্যে 

পায়। অপরপক্ষে উদ্ভিদও বরাইজোবিয়মের এই খণ শোধ করে। উদ্ভিদ্ 
সালোকসংশ্লেষ পদ্ধতির দ্বার] প্রচুর জল-অঙ্গার খাছ্য তৈয়ারি করে। জল-অঙ্গার 

রাইজোবিয়ম ব্যাকটিরিযাঁর প্রিয় খাদ্য এবং তাহা ইহার! উদ্ভিদ হইতে শোষণ 

করে। সুতরাং উদ্ভিদ ও রাইজোবিয়ম এই দুইটি জীব পরস্পর পরম্পবের জীবন- 
যাত্রাকে অতি স্বন্দরভাবে পরিচালিত করে । উদ্ভিদ বাইজোবিয়ম ব্যাকটিৰিয়ার 

জীবনযাত্রার অংশীদার এবং রাইজোবিয়মও উত্ভিদ-জীবনযাত্রার অংশীদার । 

আবার নডিউল-যুক্ত উদ্তিদ্ পরোক্ষভাবে ক্ষেতের নাইট্রেটের মাত্র! বৃদ্ধি করে। 
কারণ নডিউলের ভিতরকার ব্যাকটিরিয়াগুলি উদ্ভিদের জীবন-চক্র শেষ হুইবার 
পর, উদ্ভিদের জল-অঙ্গার থাছ্য সয়বরাহু-ক্ষমত। লুপ্ত হইবার পর, উহা নডিউল 
কইতে মাটিতে মিশিয়া যায়। দেখা গিয়াছে ফে, শিশ্ব-জাতীয় উদ্ভিদ্ চাষ করিলে 
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ক্ষেতের নাইন্রেটের মাত্রা এত বাড়িয়৷ ধায় ষে, আগামী বৎসরে নৃতন করিয়া! 

আর নাইট্রেটের জণ্ত বাহির হইতে সার প্রয়োগের দরকার হয়না । এইভাবে 

শিশ্ব-জাতীয় উদ্ভিদ্ ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক সার প্রদান করে। 

৭৯নং চিত্র 

নাইট্রোজেনের আত্তীকরণ। 

-.. ফ,ছোলামূলের অবু'দ (০০31); ১। অবূর্দ। খ.মুলরোষের রাইজোবিয়ম 
ব্যাকটিরিয়ার বৃদ্ধি দেখানে| হইতেছে । 

লাইকেন (1:0%2% ) নামক একপ্রকার উদ্ভিদের দেহ শ্টাওনা ও ছত্রাক 
_-ছুই শ্রেণীর উদ্ভিদ সমন্বয়ে গঠিত। শ্তাওলার কোষের মধ্যে ক্লোরোফিল 
থাকায় উহার! সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়া কাধকরী করিতে পারে এবং কোবের 

মধ্যে শর্করা বা শ্বেতসার কণ] সঞ্চয় করে । শ্বেতসার কণাই লাইকেনের অপর 

অংশীদার ছত্রাক খাছ্যরূপে গ্রহণ করে। আবার ছত্রাক সমগ্র শ্টাওলার দেহকে 

আবৃত করিয়া রাধে এবং এহদ্বার। শ্যাগুলাকে বিরূপ আবহাওয়া ও শত্রু হইতে 

ব্রক্ষা করে। স্থতরাং লাইকেনে উত্তিদও মিথোজীবিতার একটি উদ্দাহরণ। 



১৪০ জীববিজ্ঞান-প্রবেশ-_-৩য় ভাগ 

শত্য-ৰিবর্তন (1২০6৪101. 0£ ০:013 ) 8 

কোন ক্ষেত্রে প্রতিবৎসর একই প্রকার শশ্য চাষ করিলে সেই ক্ষেতেব্র' 

উৎপাদ্দিকা-ক্ষমতা ধীরে ধীরে হ্রাস পায় অর্থাৎ ক্ষেতের ধাতব লবণনমৃহ 
ধীরে ধীরে এইপ্রকার শস্য উত্পাদনের জন্য শোধিত হুইয়। ষায়। এইবপ 

অবস্থায় আমর]! ক্ষেতে বাহির হইতে সার হিসাবে ধাতব লবণপদার্থসমূহ 

প্রয়োগ করিয়! থাকি। কিন্ত বাহির হইতে সার প্রয়োগ না করিয়াও ক্ষেতের 

সার বৎসরের পর বৎসর অক্ষুপ্ন রাখা ষায়, ষদ্দি প্রতিটি প্রকার শস্যের চাহিদ? 

অন্যায়ী আমর শঙ্যের প্রকার ধদলাইয়] ষাই। মনে কর, কোন একটি ক্ষেতে 

প্রথম বর ধান বাঁ কুট্ট। চাষ কর! হইগ; দ্বিতীয় বৎসরে সেই ক্ষেতে ছোল। 

বা মটর চাষ করা হইল। ক্ষেতে প্রথম বৎসরের চাষের দরুন যত পরিমাণ 

নাইট্রেট খরচা করা হুইননছে, তাহা! ছোলা ব৷ মটর গাছের মূল আবার পুরণ 
করিয়া দিবে । শুধু তাহ! নয়, ইহার পরিমাণ যথেষ্ট বৃদ্ধি করিয়া দিবে। 
সুতরাং একই ক্ষেতে তৃতীয় ব্সরে গম ও ইক্ষু বাহির কইতে সার প্রয়োগ না 

করিয়া অনায়াসে চাষ করা ষায় এবং ইহাতে ফপলও ভাল হুয়। চতুর্থ বৎসরে 
আবার কিছু শিশ্ব-জাতীয় গাছ চাষ করিবার পর অন্তপ্রকার ফসল ফলানে' 

ষায়। এইভাবে একই জমিতে বৎসরের পর বৎসর শস্যের চাহিদা অনুযায়ী 

চাষ করিলে ক্ষেতের উত্পাদ্দিকাশক্তি ন্ট ভয় না। চাষের এই পদ্ধতিকে 

শস্যবিবর্তল (73020806005) বল: হয়। শস্য-বিবর্তন পদ্ধতিতে 
ক্ষেতের মার একটি উপকার হুয়। একই প্রকার শস্য বার বার চাষ কৰিলে 

সেই *স্যের ক্ষতিকর পোকা-মাকড বা জীবাণু ক্রমে ক্রমে বুদ্ধি পায় এবং ক্ষেতের 

উৎপাদিক'-শক্তি থাকিলেও ফদল অনেক হাম পায়। 

নাইড্রোজেনের বিবর্তন-চক্র 
(1095৮ 05০15) 

সবুজ উদ্দ্দ্ বাতাস হইতে অতি সহজেই অকিজেন ও কার্বন ভায়কসাইড 

গ্রহণ করিতে পারে । কার্ধন ভায়কদাইডের ছার! ইহার। শ্বেতসার প্রস্তত করে 

এবং অক্সিজেন ছার ইহার! শ্বেতসার খাছ্কে দহন কৰিয়া শক্তি নির্গত করে।' 



নাইট্রোজেনের বিবর্তন-চক্র ১৪১ 

আবার বিবিধ সঞ্চিত খাগ্ঠ উহ! অক্সিজেন ও কার্বন ডায়কসাইড ছার। প্রস্তভ 
করে; যেমন-বিভিন্ন শর্করা, গ্রাইকোজেন, ইন্ছলিন ইত্যাদি। কিন্ত 

নাইরট্রোজেন-ঘটিত প্রোটিন-জা তীয় খাছ ইহাদের অত্যাবশ্তক। কিন্তু বাতাসে 

এত বেশী নাইট্রোজেন থাকিলেও উত্ভিদ ইহার এক অণুও শোষণ করিতে 

পারে না। অথচ বাতাসে শতকরা আশি হইতে পচাশি ভাগ নাইট্রোজেন 

থাকে । তবে কি আমরা মনে করিব যে. উদ্ভিদের পত্ররন্ধের (:52072262 ) 

ভিতন দিয়া কেবলমাত্র অক্সিজেন ও কার্বন ভায়কসাইড প্রবেশ করিতে পারে? 

নাইট্রোজেন কি প্রবেশ করিতে পারে না? বাতাশে এত কম পরিমাণে 

অকাজেন ও কার্বন ডায়কসানঈডভ থাকিলেও তাহা খন অনাঘাসে উদ্ভিদের 

দেহের ভিতর প্রবেশ করিতে পারে, তখন নাউট্রেেজেনও পত্ররজ্ধের ভিতর 

দিয়! নিশ্চদ্র প্রবেশ করে। কিন্তু অতীব আশ্চধের বিষয় এই যে, উদ্ভিদ 

কার্বন ভায়কসাইড এবং অক্নিজিন নান]! উপায়ে শোবণ ও ব্যবহার করিতে পারে, 

কিন্তু প্রতিটি কোষে বাতাসের নাইট্রোজেন প্রচুর পরিমাণে প্রবেশ করিলেও 
উদ্ভিদ উহা! শোষণ ব| ব্যবহার করিতে পারে না। নাইট্রোজেন উদ্ভিদের 
ভিতর প্রবেশ করিয়া পুনরায় বাহির হইয়া আসে । অথচ কোষের প্রোটোপ্রাজম 

প্রধানতঃ নাইট্রোজেন-ঘটিত প্রোটিন-জ্াতীয় পদার্থের ধারা নিনিত। উভিদের 

কোবগুগ কি কারণে বাঁত'স হইতে নাইট্রোজেন গ্রহণ করিতে পারে না, তাহা 

এখন ও সঠিকভাবে জনা যায় নাই । স্ৃতরাং মাটির ভিতরে জল-মিশ্রিত ষে- 

সমস্ত ধাতব নাইট্রেই পাওযা যায়, তাহ। ডদ্ডিদ মূলরোমের সাহায্যে শোষণ করে 

এবং নিজদেহের নাইটট্রাজেনের চাহিদা মেটায় । যুগ যুগ ধরিয়া! উদ্ভিদ এইভাবে 

মাটি হইতে নাইট্রেট আকারে নাইট্রোজেন শোষণ করিয়া! আমিতেছে এবং 

নিজদেহেত্র পু্টদাধশ করিতেছে । কিন্তু এইভাবে ক্রমাগত নাইট্রেট জমি 

হইতে শোষণ কর্পিবার ফলে জমিতে নাইট্রেটেন্স পব্রিমাণ কমিয়া, পরে জমি 

নাউট্রেউ-বিহীন হইয়া] পডে। সেই জন্য বায়ু হইতে নানা উপায়ে জমিতে 

নাইট্রেট জম হয় এবং সেইন্ধপ বিভিন্ন উপায়ে নাইট্রেট ও প্রোটিন-জাতীয় খাছ 

হইতে নাইট্রোজেন নির্গত হইয়া বাতাসে মিশিযা যায়। নাইট্টোজেনের 

এইন্ধপ বিবত্তনের ফলে বাতানলে ইঞ্কাত্র পরিমাণ প্রা একই থাকে। 

নাইট্রোজেন বাতাস হইতে মাটিতে এবং মাটি হইতে জীবদেহে ও জীরদেহ 

হুইতে পুনরায় বাতাণে ফিরিক্ যায়। টহাকেইনাইট্রোজেনের বিবর্তন-চক্র 

(717/942% ০০16) বলে। নিম়্ে উদ্তদের নাইট্রোজেন গ্রহণ-প্রণালী-সহ 



১৪২ জীববিজ্ঞন-প্রবেশ--৩য় ভাগ 

নাইট্রোজেনের বিবর্তন-চক্রের প্রধানত: তিনটি উপায়ের বিবরণ দেওয়া 
কইতেছে £ 

(১) বিনুঢৎক্ষরণে নাইট্রেজেনের স্থিতি (717৮70228155260% 6) 

619067/0 21507:2799 ) £ আকাশে বিদ্যুতৎক্ষরণের সময় বা বজপাভের সময় 

বাতাসের নাইট্রোজেন কণাগুলি অবিজেন কণার সন্বিত মিলিত হইয়৷ নাইন্রিক 

অক্সাইডে (51০ ০106 ) পরিণত হয়। 

ব2 + 02 7 20 (7010 02109 ) 

নাইট্রিক অক্লাইড পুনরায় অক্সিজেনের সংস্পর্শে আপিলে নাইট্রোজেন 

পার-অকৃলাইডে (টব100£217 06210%10০) পরিণত হয় । 

20402 7 2002 (11009£21) 0০10196 ) 

বিদ্যুৎক্ষরণের সময় বুষ্টির জলে নাইউট্রে'জেন পার-অক্সাইড সহজেই 

ভ্রবীতৃত হুইয়! নাইট্রাস আসিডে (705) ও নাইভ্রিক আলিডে (09) 

পরিণত হয়। 

2009 4+ 1790) বিলি রত 

[10005 2010 71010 8010 

মুত্তিকায় বিবিধ ধাতব লবণ থাকে । সাধারণতঃ ক্যালসিয়াম ও পটাসিয়াম 

লবণের সহিত নাইট্রাস ও নাইট্রিক আাসিভ মিলিত হইয়া! ক্যালসিয়াম ও 

৭৩নং চিত্র 

বিবিধ নাইট্রোজেন আত্ীকবণ বাকটিরিয় । 

ক, ক্লোপট্রিডিরম পাসটুরিএনম ; খ, আজেটোব্যাকটার ক্রোকোকাম ; 

গ, রাইজোবিয়ম লেগুমিনোসেরিয়ম | 

পটাসিয়াম নাইট্রেটে পরিণত হয়। ডুঁভ্তিদের উপাদেয় খাস্ক এই ভ্রবণীন্ব 

ক্যালসিয়াম ও নাইট্্রেট এবং উদ্ভিদ্-মূলরোমের সাহায্যে ইহা! শোষিত ক্য়। 



নাইট্রোজেনের বিবর্তন-চক্র ১৪৩ 

অপায়নবিদ্্গণের মতে, প্রতিদিন প্রায় 250 000 টন নাইট্রাস ও নাইট্রিক 
আাসিভ পৃথিবীতে বজ্রপাতের সময় বিছ্যাৎক্ষরণের দ্বার] স্যট্টি হয়। আবার, 

নাইট্রাস লবণগুলি ব্যাকটিরিয়ার কার্ধকলাপের দ্বাব্না নাইট্রেট লবণে পরিণত 

হুয়। দেখ! গিপ়াছে যে, গডে প্রতিবৎসবে প্রতি একর জমিতে বৃষ্টি জলের দ্বার! 

প্রার চার পাউগ্ড নাইট্রোজেন জমা হয়। 

(২) ম্বত্তিকার স্বাধীন ব্যাকটিরিয়ার দ্বার! নাইট্রোজেনের স্ফিতি 
(16:9161% 1861070 15 £1০6-115105 13980661712 21) 6155 501] ) 2 

আমরা জানি, মাটির ভিতর বাতাস সহজেই প্রতেশ করিতে পারে। 

অকিজেন এইভাবে মুলতন্ত্রেব শ্বাসকাষ পরিচালন করে। মৃত্তিকার ভিতব্ 
নানাবিধ স্বাধীন ব্যাকটিবিয়া জন্মায় । উহাদের মধ্যে কেহ কেহ অক্সিজেনের 

সাহায্যে শ্বাসকাধ পর্রিচালনা করে, বাব কেহ শ্েেহ বিনা অকাজেনে শ্বাপকার্ষ 

পরিচালনা করিতে পারে । আট্জোটোবৰ্যাকটার ক্রোকোকাম (2 £০০- 
20697 67,/00000% ) নামক ব্যাকটিবিয়া অক্সিক্ষেনের সাহাষ্যে শ্বাসকাধ 

পরিচালনা করে এবং মাটির জল-অঙ্গার পদার্থ হইতে শ্তি সঞ্চয় করিয়া জীবন- 

ধারণ করে, ইহারা এই শক্তি-প্রয়োগে বাতাসের নাইট্রোজেন কণাগুলিকে 

আঘোনিয় ও আযমাষ্টনো আপিডে পরিণত করে । সেইরূপে ক্লোসন্রিডিষ্বম 

পাসটুরিএনম (01056722272 12527127587) নামক ব্যাকটিরিয়াও বাতাসের 

নাইট্রোজেন কণাগুলিকে আমোনিয়! ও আমাইনেো আসিডে পরিণত করে। 

কিন্ধ ইহাদের শ্ববসকার্ধ অক্সিজেনের ছ্বার! পরিচালিত হর ন!। মাটির ভিতবকান্র 

জল-অগ্জার পদার্থগুপিকে ইহার! নিজ দেহ হইতে উতসেচক রস (2725029 ) 
নির্গত করিয়া বিশ্লেষণ করে এবং এতত্বার! গতিশক্কি সঞ্চয় করে। ব্যাকটিরিয়া- 
গুলির দেহ হইতে জীবিত অবস্থায় আমোনিক়া ইত্যাদি নিঃসৃত হয় কিংবা মৃত 

অবস্থায় ইহাদের দেহে জমা থাকে । নাইট্রোৌসোমোনাস (72070507707725) 

নামক একপ্রকার ব্যাকটিনিয়া মৃক্তিকায় প্রচুর জশ্সায়। ইহারা আমোনিয়াকে 

অক্সিজেনের ঘর! নাইট্র'স আমিডে পরিণত করিষা গতিশক্তি সঞ্চয় করে। 

'উপরি-উক্ত রাসায়নিক সংকেতের ইঙ্গিত নিয়ে দেওয়া হইল £ 

2রান7ও1+3002+ 310:0500001095 -_2770০9 41272171179 081. 

নাইট্রাস আযাসিভ আবার নাইট্রোৰ্যাকটার (1£৮০406) নামক 
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একপ্রকার ব্যাকটিরিয়ার সাহায্যে আরও অক্সিজেন শোষণ করিয়। নাইট্রিক 

আসিডে পরিণত হয় ; যথা-_ 

27302 শা €)9 [316008.021 203 +18 0০৪91, 

নাইউ্রোব্যাকটার ব্যাকটিবিয়াও এইভাবে অল্প পরিমাণে শক্তি শোষণ করিতে 

পারে। স্থতরাং নাইট্রাস ও নাইট্রিক আাসিড মাটির ভিতরকান্র বিবিধ ধাতব 

লবণের সহিত রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে যথাক্রমে নাইট্রাইট (10165) এবং 

নাইট্রেট তৈরী করে । নাইট্রাইট লবণগুলিকে পুনরায় নাইট্রোব্যাকটিরিয়া 
ব্যাকটর নাইট্রেটে পত্রিণত করিয়া ক্ষান্ত হুয়। এইভাবে মাটির ভিতরকার 

স্বাধীন ব্যাকটিরিয়া ছ্বার' বাতাসের নাইট্রোজেনের অণুগ্চলি নাইট্রেটে স্থিতিলাভ 

ফরে এবং উদ্তিদ্-ভোগ্য হয়। নাইট্রোসোমোনাল ও নাইট্রোব্যাকটার ব্যাকটি- 

রিয়াকে নাইট্রে জেন গ্রহণের জন্য উহাদের নাইট্রোজেন আক্ীকরণ ব্যাক- 

টিরিয়া__নাইট্রিফাইং ব্যাকটিবিয়। (1726 62০5712) বল। হয়| 

(৩) মিখোজীবী ব্যাকটিরিষ়ার দ্বারা নাইট্রোজেনের স্ছিতি 
(10910 0100 105 85107010010 18066118 ) 2 

আমরা জানি যে, ছোলা, মটর প্রভৃতি শিশ্ব-জাতীয় উদ্ভিদের মূলে অবু্দ 

(1০22516 ) জন্মায় এবং আমর ইহা ওজানি যে, অবুঙ্গের ভিতরে একপ্রকার 

রাইজোবিয্বম (7৮5০2) নামক ব্যাকটিরিয়া বাস করে। ইহারা 
শিশ্ব-জাতীয় উদ্ভিদের হারা নিমিত জঙ্গ-অঙ্গার খাছ্য দহন করিয়া শক্তি শোঁধণ 

করে এবং ইঞার দ্বারা বাতাসের নাইট্রোজেন শোষণ করিয়া ইহাকে নাইট্রোজেন- 

ঘাঁটত খাছ্যে পরিণত করে। আই নাইট্রোজেন-ঘটিত খাছ্য বা প্রোটিন-জাতীয় 

খাদ্য উদ্ভিদ্ গ্রঞ্ণ করিয়া উচার নাইট্রোজ্জেনের চাভিদা মেটায় । আশ্চর্যের বিষয় 
এই যে, রাইজোবিয়ম অগ্যপ্রকার উদ্ভিদের মূলের সংস্পর্শে আসিলেও অবুদদ 
নির্দাণ করিতে পারে না বা বাতাসের নাইট্রোঞ্জেন শোষণ করিয়া উহ] প্রোটিন- 

খাগ্কে পরিণত করিতে পারে না। সলেইনুপ ছোলা বা মটর প্রভৃণ্ত শিশ্ব-জাতীয় 

উদ্ধদ্ও বাইজোবিষম ব্যতীত অন্য কোন ব্যাকটিরিয়ার সহিত জীবনধারণ 
করতে পাবে না। ব্রাইজোবিয়ম ব্যাকটিরিয়ার শ্বাসকার্ধ অকজেনের দ্বার! 

সম্পন্ন হয়। ইহাদের অক্টিজেন সরবরাহ করিবার জন্ত উদ্ভিদের মুলকোষে 

প্রাণীদের বুক্তকণার মত লাল হিমোগ্লোবিন কণার সৃষ্টি হয়। কণাগুলি 
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অকিজেন শোষণ কৰিয়া বাইজোবিয়মকে শ্বাসিকার্ষ পত্রিচালনার জন্য তাহ 

সরবরাষ্ছ করে। রাইঙ্গোবিয়ম অক্সিজেনের সাহায্যে উদ্ভিদের জল-অঙ্গার খাস্- 

গুলিকে দহন করির়। সঞ্চ্ করে । এই শক্তি দ্বারাই রাইজোবিয়ম বাতাসের 

নাইট্রোজেন শোষণ করিয়! নাইট্রোজেন-ঘটিত প্রোটিন-থা্ প্রস্কত করে এবং উচ্থা 

অংশীদার উত্ভিদূকে দান করে। বোধ হয় রাইজোবিয়ুম ব্যাকটিবিয়ার দেহ হইতে 

নিঃহত রাসায়নিক উৎসেচকের ছারাই নাইট্রোজেন শোধিত হয়| 

রাইজোবিরম সজীব অবস্থাতেই নাইট্রোজেন-ঘটিত পদার্থ নির্গত করে। 

উত্তিদ্টি মৃত হুইলে রাইজোবিয়ম জল-অঙ্গার খাছ্য পায় ন'; তখন অবুর্দটি 

নাইট্রোজেন-ঘটিত খাগ্ভসহ মাটিতে খসিয়া পড়ে । ইহাদ্বারা মাটিতে নাইট্রৌ- 

জেনের পরিমাণ বৃদ্ধ পায় । উদ্ভিদ্ দুর্বগ হইলে রাইজোবিয়ম বাতাস হইতে 

নাইট্রোজেন শোষণ করিতে পারে না। কারণ, হূর্বল উদ্ভিদের মূলকোষের 

লোহিত বর্ণের লেখ স্থিমোগ্রোবিন 1,6£702720410%2)-এর উৎপত্তি হয় না 

এবং রাইজোবিষ্ুম শ্বাকার্ষের জন্য অক্সিজেন না পাওয়ায় নাইট্রোজেল-ঘটিত 

খান প্রস্তুত করিতে পারে না। 

রাইজোবিয়ম ব্যাকটিবির! প্রথমে উদ্ভিদ্দের এককোধী মূলরোমকে আক্রমণ 

করে। ইহার দ্রুত কোষ-বিভাগের ফলে রাইজোবিয়মণগ্ডলি পরস্পর এক সারিতে 

থাকে এবং সেইজন্ত পাতল' সুতার শ্যায় দুষ্ট «য়। ইহাদের দেছ একটি স্মক্মতম 

পিচ্ছিস পর্দা দিয়া বোষ্টত থাকে। রাইজোবিয়ম-নিমিত স্থত।টি' ধীরে ধীরে 

কোধপ্রাচীব ভেদ করিয়া মূলের অন্স্থকের মধ্যে প্রবেশ করে । অন্তস্থকের জল- 

অঙ্গার পদার্থগ্রণসকে বাইজোবিয়ম ধ্ব'স করিতে মার্ক করে এবং তৎপরিবর্তে 

দেছ হইতে একপ্রক'র বাদায়নিক উতপেচক নিঃম্থত করে। এই রাসায়নিক 

উতে5ক অগ্তস্থকের কোষপ্ুশিকে বিভাজনের জন্ঠ উত্তেজিত করিয়া তোলে 

এবং অস্তপ্রকেন কোষগুদ্ল হঠাৎ পর পর বিভক্ত হইতে দেখ। যায়। এই 

বিভাজনের শেষ পরিণতি বা পরিশাম হয় একটি গোলাকার অবুদের 

কটি । 

উত্তিদ্দেহ বা প্রাণিদেছ পচিয়! গেলে উহা হুইতে নানাবিধ ব্যাকটিরিয়া- 

ক্রিয়ার ফলে আমোনিয়া নির্গত হয়। ইহা গ্যাসীয় হওয়ায় বাতাসের সহিত 

মিলিত হয়। আবার, মাটির ভিভর প্রচুর পরিমাণে শানাপ্রকারের ব্যাকটিনিয় 

থাকে । ইহাদের মধ্যে ডিনাইভ্রিফীইং ব]াকটিরিয়া (10671710026 

2০০72) গোষ্ঠী প্রধান । ইছীরা মাটির ভিতরকার নাইট্রেট ও নাইট্রাইট 
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ধাতব লবণগুপিকে অনায়াসে আমোনিয়া গ্যাসে বা এমন কি মুক্ত নাইট্রোজেনে 
পরিণত করিতে পারে। এইভাবে নাইট্রেট হইতে প্রচুর নাইট্রোজেন নির্গত 

7014 ৮১৫1৩ 

৭ 8051 ৮7105190102 ন্ট 

নাইট্রাইট 1417/2 
ূ গে | । 

হাোনিযা 

হও 
দর 

তু চা 
হি ৩ 5 
ই ই ১ 

€ নি 
ই 

খাদারুণে উতিদ গহন 

শে 4975 88721545185 

পানীডণত প্রোটন 

এ আমাল 
24724125৮০৮ 

81711/441. /2৮07 21 ৭৪ল, চিত্র 

নাইট্রোজেনের বিবর্তন 

জ্বযার্ঘিলো 11790460110 

প্রানীরুন 

45511147081 87 68224121487 
উািযর প্রোটন ও প্রোটোপ্রাভাহ্য 

4950 71115514790 27207 ০02%.45শ ০0/71/8575 
গুজে উভিন্নে বনী মাঠে আয়তীববন 

ড় 2770৬ ৪ 
&/71৮৮51//778৮ 7 £77150 2৮৩ 449 9504 

তি 

(50151 ) (2014 44) (39৮৮2 ৩/১।১373) 

42555 48449855974 45558178420 

খ 
৮7৮312৮5 9/4/,51511//70 /5 ৪ 

৭:55 2844 ১০৪১ ১০ 

হুইয়! বাতাসের সহিত পুনরায় মিলিয়| যায়। স্থতরাং বাতাসে নাইট্রোজেনের 
পরিমাণ সব সময় সমান থাকে । ডিনাইট্রিফাইং ব্যাকটিরিয়ার মধ্যে সিউডো- 

মোনাস ফ্রুরেসেন্স্ (2255207701795104076506706 ১ এবং ব্যাসিলস্ 

সবটিলিস্ (82015 5৮805 ) শ্রধান। 
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কার্বনের বিবর্তন-চক্র 
(0858090 ০5০1০) 

উদ্ভিদের প্রধান ও প্রথম খাদ্য হইতেছে জল-অঙ্গার। সাল্োেকপংশ্সেষ 

প্রক্রিয়ায় উদ্ভিদ বাতাস হইতে কার্বন ভায়কসাইভ শোষণ করিয়া! জল-অঙ্গার 

খাছ প্রস্ত করে । এই জল-অঙ্গার খাদ্যই অন্তান্ত জৈব-অজৈব উপাদানের 

সংমিশ্রণে প্রোটিন, স্রেছপদার্থ, তৈল ইত্যাদি খাদ্য প্রস্তুত করে। কোষের 

সাইটোপ্লাজমের বহুবিধ উপাদানের মধ্যে কাধন একটি। একদিকে উদ্ভিদ 
যেমন কার্বন ডায়কসাইড শোষণ করে, তেমনি শ্বপন-ক্রিয়ার দ্বারা দেহ হইতে 

উহ্বার] কার্বন ডায়কসাইড নির্গত করে। স্থতরাং লক্ষ্য করিলে দেখ! যাইবে যে, 
কার্বন ডায়কপাইড নান] উপায়ে পুনরায় দেহে প্রবেশ করে, কিন্তু পুনরায় তাহা 

বাতাসে ফিরিয়া আসে । কার্বন ডায়কপাইডের জীবদেছে প্রবেশ এবং জীবদেছ 

হইতে পুনরায় বাহির হইয়া বাতাসের সহিত মিলিত হওয়াকেই কার্বনের 

বিবর্তন-চক্র বলা হয়। এই বিবর্তন-চক্রে বহু উপায়ে পৃথিবীর সজীব ও নিজাঁব 

বস্ত হইতে কার্বন ডায়কসাইড নির্গত হয় এবং বাতানের সহিত মিপিত হয়| 

সবুজ উদ্ভিদ সালোকসংঙ্গেষ প্রক্রিয়ায় বাতাসের কাবন ভায়কপাইড গ্যাস 

দেক্কের ভিতরে প্রবেশ করায় এবং ইার সহিত জলের সংমিশ্রণে জল-অঙ্গার 

খাদ্য প্রস্তুত হয়। উত্ভিদ দিবাকালে সর্ষের আলোকের সাহায্যে উক্ত খাদ্য 

তৈয়ারী করে এবং এই প্রণালী রাত্রিকালে কার্যকরী হুয় না। উতিদের শ্বপন- 

ক্রিয়ায় জল-অঙ্গার খাদ্যগুলি অক্সিজেনের দ্বার! দাহা হয় এবং ইহাতে কার্বন 

ডায়কলাইড পুনরায় নির্গত হইয়া বাতাসে মিলাইয়| যায়। বনু ছত্রাক ও 

ব্যাকটিরিয়া জল-ছঙ্গার খাদ্য তৈয়ারী না করিলেও তৈল, প্রোটিন, স্সেহপদার্থ 

প্রভৃতি খাদ্যকে শ্বসন-ক্রিয়ায় দাহ করে এবং এতদ্বারা কার্ধন ডায়কসাইভ নির্গত 

হয়| শাকাশী প্রাণিগণ প্রধানতঃ উতভিদ্দের উপর সম্পূর্ভাবে নির্ভরশীল। 

উদ্ভিদের দেহজাত জল-অঙ্গার ইত্যাদি ইহাদের একমাত্র খাদ্য। শাকাশা 

প্রাণাদের মৃত্যুর পর মৃতদেহ হইতে কারন ভায়কসাইভ নির্গত হয়। বীঙ্গাণুর 

দ্বার পচনের ফলে দেহের সমস্ত জল-অঙ্গার জাতীয় বস্ত হইতে উৎসেচকের 

ক্রিয়ার ফলেও কার্বন ডায়কসাইভ নির্গত হয় । সেইরূপ শাকাশী প্রাণীদের 

ভক্ষণকারী মাংসাশী প্রাণীগুলিও মৃত্যু ও পচনের ফলে কার্বন ডায়কসাইড 

নিঃক্ত করে। কাঠ, চবি, জাঙ্গানি ঠতল (যেমন-_-কেরোসিন, গ্যানোলিন, 
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পেট্রোলিয়াম ইত্যাদি) বনজ তৈল, কয়লা প্রভৃতি বস্তগুলিকে আমরা নিজ 
স্বার্থে প্রতিদিন জাঙলাইয়! থাকি । উহাদের জ্লনের সময় নান গ্যাসের সহিত 

নির্গত কার্বন ডায়কসাইডও নির্গত হয়। পৃথিবীর নান! আগ্রেয়গিরি ও উষ্ণ 
প্রতশ্রবণ হইতে নানাপ্রকার ধাতব পদার্থ তরল অবস্থায় নির্গত হইতে দেখা 
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ই চন 

কালোকদা তোদের দাগ 

05798270515 

৭0 

(5601 

91210705117 

হ্ঠ 

যায়। ইহাদের সহিত কার্বন ডায়কসাইড,গ্যাস সদাই নির্গত হুইয়! বাযুমগ্ডলে 

প্রবেশ করে। কার্বন-ব্যাকটিরিয়াগুলি মাটির ভিতরের কার্বনকে প্রথমে কার্বন 

অনকসাইডে (028০9 %000222) পরিণত কন্সে এবং পরে কারন 



কাবৰনের বিবতন-চত্র ১৪৯ 

মনকনাইড গ্যাস কারন ডায়কসাইডে পরিণত হয়। কাধন ডায়কসাইড জলে 
ভ্রবীভূত হয় এবং ক্যালসিয়াম-জাতীয় ধাতব পদার্থের সংস্পর্শে কারোনেটের 

স্টি করে। কার্ধোনেট মৃত্তিকার চাপে কঠিন চুনাপাথরে পরিণত হুয়। এইরূপ 
চুনাপাথর জলের ব। অয্ের সংস্পর্শে আসিলে কাবন ডায়কসাইড নির্গত হুয়। 
পুক্তরিণী বা নদী ও সমুদ্রের জলে প্রচুর পরিমাণে কাবন ডায়কসাইড থাকে। 
জলজ উত্ভিন্ ও প্রাণী ইহা ব্যবহার করিয়া জীবনধারণ করে। জলজ প্রাণাগুলি 
কান ডায়কলাইভ কার্বোনেট-রূপে পরিণত করিতে পারে। কিছ্ুক, শামুক, 
প্রবাল ইত্যাদি প্রচুর জলজ প্রাণীর বহরাবরণী বা খোলস এই কাৰোনেটের 
দ্বারাই নিমিত। খোলসগুলিকে দহন করিলে কাধন ভায়কসাইড নিগত হয় 
এবং জলজ প্রাণীর মৃত্যু হইলে খোলসগুলি নানারূপ রাসায়নিক-ক্রিয়ার ফলে 
পুনরায় কাবধন ডায়কসাইডে পরিণত হয় । 

পৃথিবীর লক্ষ লক্ষ কারখানায় চিমনি হইতে এবং প্রচুর রাসায়নিক জুব্যের 

নিপ্নাণকাধে কারন ভার়কসাইড নিগত হয়। কাবন ডাষকসাইড গ্যাস নিগত 

হইয়া]! বাধুমগ্ুলে প্রবেশ করে। সাধারণভাবে কাবণ-বিবততন-চন্র পধবেক্গণ 

করিলে দেখা যায় যে, কারন ভারকপাইডের চেয়েও উহ্থার নির্গমই বেশী। সমগ্র 

সবুজ উদ্ভিদ, বেশ কিছু-সংখ্যক ছজাক ও ব্যাক্টিবিয়া কাধন ডায়কসাইভ শোষণ 
করিয় যথাক্রমে কঠিন কাবোনেট ও জল-অঙ্গার খাদ £প্রস্তত করে। সুতরাং 

বাষুমগ্ডলে বা জলে গণ্ড কারন ডায়কসাইভের পরিমাণ প্রায়ই সমান থাকে। 

অনুশীলনী 

১। মৃত্তিকা র স্থাষ্ট ও উহার উপাদ্দানগুলির বিষয় যাহা জান লিখ | (019 90. 80000126 

০ (109 5০1] 10111198103) 2100 168 0071)])08161030, ) 

২। সাধারণভাবে বিবিধ মৃত্তিকার বিষয় যাহা জান লিখ । (70880217)9 679 ৪:1008 
&৩৪ 01 ৪০1] 10. £9:09:91]. ) 

৩। হিউমস্ কাহাকে বলে? বিবিধ প্রকারের হিউমস্ মৃত্বিকার বিষয় যাহা জান লিখ। 
( 85 18 57058? 0159 810 50002106 01 609 22100৪ 6509৪ 01 17 030008 ৪০8.) 

৪ | মৃত্তিকার বিবিধ উপাদানগুলি দহন পরীক্ষার দ্বার! প্রমাণিত কর। (50151 10০ 
০০ আ!]1] 009716165615615 8081789 606. 00105708180) 0£ 9021 3 181716102 

08601)00.) রঃ 

৫। সার কাহাকে বলে? কম্পোস্ট সারের ধর্ববয় যাহা জান লিখ। (7999:09 1676111867 
31569 0, 2009002)6 ০0৫ 6108 90101)086 200871019, ) 
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,৬। মিথোজীবী ও মিথোজীবিতা কাহাকে বলে? মটর গাছের অবু্দের বিষয়ে একটি 
পরিষ্কীর বিবরণী দাও । (1099779 ৪5010108913 5100 85100101016, 0159 ৪0. 9000006 01 

ঠ)09 110900198 01 1008 1012706 17) 08510, ) 

শ। স্বাভাবিক সার কাহীকে বলে? শশ্ত আবর্তনের সহিত ইহার কি যোগ আছে তাহা 
বর্ণনা কর। (5৮ ০ 9০. 70650 ৮ 0860:%] 2080075 ? 10890109 18০ 60৫ 

011200ড 01 106511070 01 0008 1৭ 00101050692 সা16 10900751 11)%1103, ) 

৮। ব্যাকটিরিয়া কি-ভাবে নাই-ট্রালেনের অণু মৃত্তিকায় স্থিতিলাভ করাইয়া পুনবায় উহাকে 
বাযুমণ্ডলে মিলিত করায়, তাহা বর্ণন। কর। (7093071099 1007 10806917% টি 61) 862009- 

006710 77160£90 10 1009 ৪03] 8100 88110 81016 6158 89009 16011) 16.) 

৯|। রাইজোবিয়ম লেমিনোসেরিয়ম কি-ভাবে নাইট্রোজেন হইতে নাইট্রোজেন ঘটিত লবণ' 
প্রস্তুত করিতে সাহাযা করে তাহার বিস্তারিত বিবরণ দাও। (01%9 ৪0 &০0০০০0৮ ০ 6১৫ 
2০19 01 701201010 18500010091 000 10101605910 ি5562310 10. 09651],) 

১*। কার্বন ডায়কসাইডের একটি বিবর্তন-চক্র অঙ্কন করিয়া, কিভাবে এই চক্রের পরিমাপ্ডি 
ঘটে, তাহা বর্ণন। কর। (70:৭9 ৪15960৮ 06 05:000-05019 01 0860:9 100. 851015172 

1০ 606 ০5019 18 60100019690.) 

১১। শিষ্লিখিত বিষয়ে যাহা জান লিখ £ 
(0 দোঁআশ মাটি, (1) কীচ। হিটমস্, (11 লাইকেন, (1) আজোটোব্যাকটার 

(%) সাইডট্রোসোমোনস্, (1) লেগ হিমোগ্লোবিন, (1) ডিনাইদ্রিফাইং ব্যাকটিরিয়া। 
| আ 066 8150:6 00508 070 5201) ])0ঞ)য 801], (11) 2৮ 0)010/085 (11) 10191090, 

(1) 48১10093695 () 16098 07000118%8, (1) :15960091002100170, (ছ11) 109101021- 

151106 0801911%, ] 



সপ্তম পরিচ্ছেদ 

বৃদ্ধি 

€ 10৬00 ) 

বৃদ্ধি সজীব পদার্থের লক্ষণ । নিজাঁব পদার্থ, যথা পাথর, জল বা পাহাড় 

ধীরে ধীরে বাহির হইতে পদার্থের মিশ্রণে বুদ্ধি পায়। গ্রীষ্মের সময় নদীর 
জল কমিয়! যায়; আবার বর্ষায় উহার! বুদ্ধি পাইয়া থাকে। তেমনি পাথর 

জম হইয়া! ধীরে ধীরে পাহাডে পরিণত হয় এবং প্রবল ঝডে আবার 

পাহাড়ের চুডা ভাঙ্গিয়া গিয়া ছোট ছোট পাথরে পরিণত হয়। কিন্তু সঙ্ভজীব 

পদার্থের বুদ্ধি বাহির হইতে নদী বা পাহাডের মত নয়। ইঞ্াদের দেহের 

ভিতরকার কোষগুলির বিভাজনের ছারা! একটি সধাঙ্গীণ বৃদ্ধি হয়। এইরূপ 

বুদ্ধির জন্ত সজীব পদার্থের প্রয়োজন উপযুক্ত খাছ্য। প্রত্যেকটি সজীব 

বস্তর বিপাকীয় কার্ধ (17622909120 20565) প্রধানতঃ দুই প্রকারের । 

ইহার] কতকগুলি প্রক্রিয়ার দ্বারা খাদ্য সঞ্চয় করে, যেমন সালোকসংশ্রেষ 

প্রক্রিরা । ইহার দ্বারা উদ্ভিদের দ্রেছে ধীরে ধীরে খাদ্য সঞ্চিত হয় এবং 

উত্ভিদের এজন বাড়িয়া যায় । স্থতরাং এই প্রক্রিয়াগুলিকে উদ্ভিদের বৃদ্ধিকারী 

বিপাকীয় কার্য (2152609150 20%2520165 0 71726207110 79)90855 ) 

বল হয়। আবার শ্বসন-পদ্ধতির দ্বারা উত্ভিদ্ সঞ্চিত খাছ্যগুলিকে দগ্ধ 

করিয়া উহা হইতে শক্তি নির্গত করে! এই গতি-শক্তির দ্বারাই 
উদ্ভিদের কোষের বিভাগ হয়। স্থতরাঁং এই পদ্ধতিতে উদ্ভিদ সঞ্চিত খাগ্চ 
ক্ষয় করে এবং উদ্ভিদের ওজন কমিয়া যায়। স্থতরাং, এই পদ্ধতিকে উদ্ভিদের 

ধ্বংসকারী বিপাকীয়স কার্ষ (7:928015 2০276595 ০ £:968018 

17090955 ) বলা হয়। 

ৃদ্ধিকারী এবং ধ্বংসকারী বিপাকীয় কার্য উত্ভিদের, দেহের ভিতর সর্বদাই 
সম্পাদিত হইতেছে । সাধারণতঃ উদ্ভিদ ধ্বংসকারী প্রক্রিয়াগুলির চেয়ে 

বৃদ্ধিকরী প্রক্রিয়াগুলির কার্য বেশী সম্পাদন করে অর্থাৎ উদ্ভিদের দেহের 

ভিতর খাছ্যের দ্বারাই উদ্ভিদ নিজ নিজ কোষগ্তলির সাইটোপ্লাজম বুদ্ধি করে 

এবং পৰে এ কোবগুলি বিভাগের ছার উদ্ভিদ নিজের বৃদ্ধি ঘটায়, স্বৃতবাং 

জী. বি. (৩য়)-্১১ 



১৫২ জীববিজ্ঞান-প্রবেশ-_৩য় ভাগ 

কোন সজীব বস্তর আয়তনের স্থায়ী প্রসারণ এবং তন্দার। আকৃতি বা গঠনের 
পরিবর্তনকেই বৃদ্ধি (0৮07) বলা হয়। উদ্ভিদের বৃদ্ধি হইলে 
উচ্থার ওজন বাড়িয়া যায় এবং বুদ্ধির ফলে আকারের পরিবর্তন পরিলক্ষিত 
হয়। কিন্তু বীজের অঞ্চুরোদগমের সময় উহার আয়তন স্থায়িভাবে বৃদ্ধি 
পাইলেও উহার ওজন ধীরে ধীরে হ্বাস পায়। সেইব্প আলুর মুকুলগুলি 
গজাইবার সময়ও উহার ওজন হ্রাস পায়। ইহাতে আশ্র্যের কিছু নাই। 
বীজ বা আলুর ভিতরে যে সঞ্চিত খাগ্বস্ত থাকে, তাহা বীজ বা আলু 
অকিজেনের দ্বারা দাহ করিয়া যে গতিশক্তি উদ্ধার করে, তাহার দ্বারাই 
উহাদের বৃদ্ধি য়। সুতরাং সঞ্চিত ভারী খাগ্ঠগুলি ক্ষয় হইলে ন্বভাবতঃই 
বীজের বা আলুর ওজন কম হয়। এককোষী উত্তিদৃগুলির কোষবৃদ্ধিতেই 
উদ্ভিদের বৃদ্ধি। কিন্তু অন্ঠান্ত অধিকাংশ উদ্ভিদের বৃদ্ধির দ্বারা ইহাদের দেহে 
নৃতন নৃতন কোষের স্ষ্টি হুয় এবং এই নূতন কোষগুলি পুষ্ট হইলে 
পুনরায় বিভাজনের দ্বারা আবার নৃতন কোষের তষ্টি করে। একটি কোষের 
সুচনা, কৃষ্টি ও পুষ্টি একত্রিত করিলে উহার বৃদ্ধি বোঝায়। স্থতরাং বুদ্ধির 

তিনটি দশ বা অবস্থা আছে ; থা_ 

(ক) কোষ-ৰিভাগ দশ (75158582 01 0211-015158010 01 £01777805 

101)856) £ 

এই দৃশায় কোবগুলির মাইটেসিস্ প্রক্রিয়ায় ক্রমাগত বিভাগের দ্বার] বনু 
নৃতন কোষের স্্চনা হয়। সাধারণতঃ উত্ভিদের ভাজক-কল1 অঞ্চলের 

( 019115620721010 7:2510195 9) কোবষগুলি ক্রমাগত বিভক্ত হুয়। উভিদের মূল 

ও কাণ্ডের অগ্রাংশের ভাজক-কলার কোবষগুলি বিভাগ ও বৃদ্ধির জন্য উদ্ভিদ 

আকারে লম্বা হুয়। আবার উভিদের ব্যাস উহার পাশ্বস্ক ও নিবেশিত ভাজক 

কলার কোষগুলি বিভাগের 'ফলে বৃদ্ধি পায়। 

(খ) দবীর্ঘকরণ দশা € 185০ 0: 61010580600 ) 2 

এই দশায় কোষগুলি ধীরে ধীরে আয়তনে বড় হয় এবং এতদ্বার1 প্রচুর 
কোযগহবরের সৃষ্টি হয়। কোধ-প্রাচীরের প্রসারণে যখন উহ্বার পরিধি 
বৃদ্ধি পায়, তখন সমস্ত কোষগ্রহ্বরগুলি একত্রিত হুইয়৷ কোষের মধ্যস্থলে অবস্থান 
করে এবং কোষের সাইটোপ্লাজম কোষ-প্রাচীরের নিয়ে প্রাইমোরডিয়েল 
ইউদ্রিকলে (71101029191 80:০1 ) পরিণত হয়। জাইলেম ও ক্লোয়েম 
অঞ্চলে এইরূপ দশ! দেখ! যায়। 



বৃদ্ধি ১৫৩০ 

(গ) বিভেদ দশা (121855 ০0£ 016667617618100 01 1917896 01 

0801 -2101) ) 2 

কোষগুলির বুদ্ধি যখন সমাঞ্চ হয় অর্থাৎ ইহাদের আকার ও গঠনের আর 

কোন পরিবত্তন হয় না, তখন কোষের কোন-প্রাচীবের নানাপ্রকার বুদ্ধির ছার? 

বিবিধ কোম্মকলার বৈশিষ্ট্যের হুচন] করে। 

উদ্ভিদের বৃদ্ধির হার (7২৪৫৬ ০£ 03:০৮৮013) 2 

উত্তিদবের যে-কোন অঙ্গের বৃদ্ধির হার খুব ধীরে হয় এবং উহা উপযুক্ত 

যন্ত্রের স্বারাই কেবল পরিমাপ করা যায়। কিন্ত কৃমড়া গাছের কধিকা বা বাশ 

গাছের অগ্রভাগ ত্রত হৃদ্ধি পায়। 

ইহা লম্বা কক্সিলে সহজেই দেখা 

যায়, বুদ্ধি সর্বদা সমানভাবে 

হয় না। 

বৃদ্ধির হার প্রথমে অতি ধীরে 

আরম হয় এবং পরে বৃহ্ির গতি 

বাড়িতে বাড়িতে উদ্ধার হার 

সর্বাপেক্ষা অধিক হয় ও শেষে 

বৃদ্ধি আবার হ্রাস পাইতে 

পাইতে একেবারে স্থির হইয়া] 

যায়। বুদ্ধি স্থিতিলাভ করিলে 

অঙ্গের পূর্ণাঙ্গতা প্রাপ্তি হয়। 
বৃদ্ধির প্রথম শুরু হইতে শেষে 

পর্যস্ত সময়টুক্কে অঙ্গের মুখ্য [ডি 

' বৃদ্ধিকাল (067,2721127206 ০1 ঢু পর রি টি 

27057) বলা হয়। উদ্ভিদের | 

যেকোন অঙ্গ, যথা_পাত' “নং চিত্র 
দৈর্যের বৃদ্ধির পরিমাপের জন্য আর্ক-ইণ্ডিকেটর' 

কাণ্ড, কধিকা1 ইত্যাদি সমান- যন্ত্রের সাহায্যে উদ্ভিদের পরীক্ষা দেখান হইতেছে, 

ভাবে বুদ্ধি পায় না। সেইজন্তই কধিকা ব! পাতাগুলির বৃঙ্থিকালীন অবস্থায় 

যথাক্রমে পেঁচালে। বা গুটানো আকারে দ্রেখা যায়। যে-কোন বর্ধনশীল 

গাছের অঙ্গ ঘণ্টার পর ঘণ্ট। মাপা দেখিলে মৃখ্যবৃদ্ধিকালের বৃদ্ধির হার 

জানিতে পার] যায়। সাধারণতঃ বৃদ্ধি দিনের চেয়ে ব্বাজ্রে বেশী হুয়। 



১৫৪ জীববিজ্ঞান-প্রবেশ--৩য় ভাগ 

'আবার কোন কোন উদ্ভিদের বুদ্ধি গ্রীষ্মের সময় বেশী এবং শীতকালে 
কম হয়। ইহার বিপরীত অবস্থাও কোন কোন উত্ভতিদে দেখ! যায়। 
উদ্ভিদের লম্বভাবে বৃদ্ধি ( 27027 £ 17:47 ) নানা যন্ত্রের সাহায্যে মাপা 
যায়। সাধারণতঃ ল্যাবরেটরিতে আর্ক-ইণ্ডিকেটর (210 1770210207 ) 

বা অকৃসানোমিটার (2552120776657 ) দ্বারা ছোট ছোট, বর্ধনশীল 

উদ্ভিদের টর্ঘ্য সময়ের ব্যবধান রাখিয়! মাপা হইয়া থাকে। যস্ত্রটি একটি 

অংশাঙ্গিত (2/92957 ) বৃত্তের চতুর্থাংশ মাত্র । ইহার কেন্দ্রে একটি 

কপিকল ব। ভ্ইল থাকে এবং হুইলের সহিভ একটি টদর্ঘ্-নির্দেশক 

(2০%27 ) সংযুক্ত থাকে । হুইলটি ঘুরিলে নির্দেশকটিও হুইলের দ্বারা 

'আর্কের পরিধি রেখার উপর উঠ'মামা করে। এখন হুইলের ফাকের 

ভিতর দির একটি সন স্তা প্রবেশ করাও । স্যতার একদিক যে-কোন 

বর্ধনশীল গাছের অগ্রভাগের সহিত বাঁধিয়া উহার অপরু দিকটিতে একটি 

ছোট ভার বা ওজন বাধিয়! বাখ। ভারটি এমনভাবে বাধিতে হইবে 

যাহাতে স্থতাটি প্রসারিত থাকে, অথচ কাণ্ডের আগা বিচ্ছিন্ন না হয়। বীধা 

সম্পূর্ণ হইলে নির্দেশকের অবস্থান লক্ষ্য কর। এখন কাণ্ডের অগ্রভাগের 
বৃদ্ধ হইতে স্তা হালকা হইয়া যায় এবং উচ্থার নিয়ের ভারের জন্ত 

সুইলটি ঘুরিতে আরম্ভ করে। হুইলের সহিত নির্দেশকও আর্কের পরিধির 
উপরিভাগে উঠিতে দেখা যাইবে । নির্দেখশকের প্রথম অবস্থান ও দ্বিতীয় 

অবস্থানের পাথক্যেই উদ্ভিদ্-কাণ্ডের বৃদ্ধি কতখানি হইয়াছে তাহা জানিতে 
পারা যায়। এই পরীক্ষায় বৃদ্ধির হার খুব বড করিয়া দ্রেখান হইলেও 

ইহার দ্বারা সহজে উভ্ভিদের সরল বৃদ্ধি (17627 £”০//%,) প্রমাণ কর! 

যায়। যদি দিবা-রাত্র এইরূপ বুদ্ধি লক্ষ্য কৰ। খাঁর, ভাহা হইলে দেখা যায় 

যে, বুদ্ধি সন্ধ্যায় আরম্ভ হয়, বাত্রিকালে ধীরে ধীরে বাডে এবং ভোরে 

সর্বাপেক্ষা বেশী হয় ও দিনের বেলায় বৃদ্ধির হার খুবই কম থাকে। প্রত্যেক 

চবিবশ ঘণ্টায় বৃদ্ধির বিকাশকে দৈনিক বৃদ্ধি (19911) 72792 ০7 £705%7 ) 

বলা হয়। পূর্বে বল! হইয়াছে যে, কাণ্ড বা! মূলের অগ্রভাগের বৃদ্ধি বেশী 
হয়। কিন্তু বৃদ্ধি মূলের অগ্রভাগের প্রতিটি অঞ্চলে সমানভাবে হয় না। 
সাধারণ পরীক্ষার দ্বারা ইহাও সহজে প্রমাণ করা ষায়। কতকগুলি ছোলার 
বীজের অঙ্কুরোদগম কর। বীজের , মূলগুলি যখন এক-ইঞ্চি পরিমাধ 
অঙ্কুরিত হইবে, তখন স্পেশ-মার্কারের (509.০6-079117) সাহায্যে এক 



বৃি ১৫৫ 

মিলিমিটার ব্যবধান রাখিয়া কালি দিয়া মূলের দেহে দাগ দাও। এখন 
দুইটি বড় মুখ-বিশিষ্ট কাচের জার লও। মুখের কর্কগুলিকে ছিদ্র করিয়া 
প্রত্যেক জারে উহার ভিতরে একটি করিয়! লম্ব] কাচের নল প্রবেশ করাও ।' 

জারের অর্ধেকের চেয়েও বেশী জলে পূর্ণ কর এবং প্রত্যেকটি জারে একটি 
করিয়া অংশাকজ্গিত ছোলার বীজ আলপিনের সাহায্যে কের তলায় লাগাইয়। 

রাখ। কিছুদিন এইভাবে বাখিবার পর লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে, মূলের 

৭৭নং চিত্র 

মূল অঞ্চলের বিবিধ অংশ বৃদ্ধি পাইডেছে। 

ঠিক অগ্রাংশের পিছন অঞ্চলে (1১61:200 0176 [006-0 ) বৃদ্ধি বেশী হয় ॥ 

এই অঞ্চলের দাগের মধ্যস্থলের স্থান বেশী লম্বা হয়, অথচ উহার উপরের অঞ্চল 
ও মূলের ঠিক অগ্রাংশে সেইরূপ বৃদ্ধি হয় না। 

বাযুমগ্জেের বিশেষ বিশেষ অবস্থানে উত্ভিদের বৃদ্ধি ব্রত হয় বাতহ্রাস পায়। 

নিয়ে উহাদের বিষয়ে একে একে আলোচন1 করা হইতেছে ; যথ'__ 
(১) আলোক (0186) 2 আলোকেরও বিভিন্ন ব্প আছে। কখনও 

আলোক তীব্র হয়, আবার কখনও উহা বহুক্ষণ ধরিয়া স্থিতিলাভ করে। 

আবার মান আলোকে উদ্ভিদের বুদ্ধি অন্তপ্রকার ক্য়। স্থতরাং আলোকের 
বিবিধ অবস্থা উদ্ভিদের বৃদ্ধিপরিমাণকে নিয়ন্ত্রণ করে, যথা--() আলোকের 
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উগ্রতা (111575০1787): কোন কোন উত্ভিদ্-শারীববিদ্গণের 

(52155 ) মতে ম্লান আলোকে উত্ভিদের বৃদ্ধি দ্রুত হয়; আবার কেহ কেহ 

বলেন যে, আলোকের উগ্রতার সহিত বৃদ্ধির হারের কোন সম্বন্ধ নাই। 
কিন্ধ সচরাচর দেখা যায় যে, আলোকের উগ্রতা সামান্ত বাঁড়িলে 

কোষ-বিভাগ দ্রুত হইয়া থাকে । স্বতরাং পরোক্ষভাবে বৃদ্ধির ছার ত্রুত হয়। 
(51) আলোকের প্রকারভেদ (0521760০617): আলোকের 

বিশ্লেষণ করিলে সাতটি রঙ পাওয়া যায়। ইহার মধ্যে লাল ও নীল রঙ 

'উস্তিদদের কোষ-বিভাগের হার বুদ্ধি করে, অথচ কোষের আয়তন বৃদ্ধি করে 

না। আবার কেবলমাত্র আলোকের লাল রঙ উস্তিদের উপর প্রয়োগ 

করিলে ইহা কোষের আয়তন বুদ্ধি করে, অথচ কোষ-বিভাগ প্রণালীতে 

বাধা দেয়। নীল রঙ উত্ভিদের উপর প্রয়োগ করিলে উহ্নার কোবগুলি 

"আয়তনে বুদ্ধি পায় না বটে, কিন্তু কোষ-বিভাগের হার ভ্রুত হয়। 

(01) আলোকের স্থিতিকাল (10%/220% 0 187) £ আলোকের 

স্থিতিকাল উদ্ভিদের পুষ্পগঠনে সাহাষ্য করে। গম-উদ্ভিদকে ১২ হইতে 
১৪ ঘণ্ট! ক্রমাগত আলোকে রাখিলে সাধারণ সময়ের চেয়ে উদ্ভিদ্ বহু পূবেই 
ফুল ধারণ করে। আবার ডালিয়', কসমস প্রভৃতি উদ্ভিদ ১২ হইতে 

১৪ ঘণ্টা বিলম্বে ফুল ধারণ করে। কিন্তু ১০১২ ঘণ্টা! উপরোক্ত গাছগুলি 

আলোকে থাকিলে সাধারণ সময়ের চেয়ে পূর্বে ফুল ধারণ করে। সুতরাং 
উদ্ভিদের ফুলধারণের সময় নির্ভর করে আলোকের স্থিতির উপর এবং 

প্রতিটি উত্ভতিদে এইরূপ স্থিতিকালের পার্থক্য দেখা যায়। উদ্ভিদের 

উপর আলোকের স্থিতিকালের প্রতিত্রিয়াকে ফোটো পেবর্রিওডিসম্ 
€1770£0707592157 ) বজা হুয়। প্রমাণিত হইয়াছে যে, আলোকের মধ্যে 

লম্বা লম্বা লাল রঙের রশ্মির দ্বারাই পাতার মধ্যে ফ্লোর্িজেন (10107186% ) 
নামক একপ্রকার উদ্বোধকের (70770%6) স্থ্টি কয় । এই উদ্বোধক কাণ্ডের 
শীর্ষাগ্রে বা কক্ষে ফুল প্রস্ফুটিত করিবার জন্ত নৃতন নৃতন কোষের স্থচনা 
“করে । €্রগরী (07980) ) সাহেব বলিয়াছেন যে, উত্ভিদে ফুল যাহাতে 

দ্রুত প্রস্ফুটিত হইতে পারে, ফ্লোরিজেন তাহার সমস্ত বাধাবিপত্তি দুর কিয়! 
অনুকূল অবস্থার সৃষ্টি করে, কিন্তু ফ্লোরিজেন প্রত্যক্ষ ফুল গঠন করে 
না। (৫) আলোকের গতি (70৮9059%, 01:27) £ আলোকের দিকে 

সাধারণতঃ উদ্ভিদের বিটপ জংশ ধাবিত হয় এবং মূল অংশ আলোকের 
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গতির বিপরীত দিকে অর্থাৎ অন্ধকারের দিকে ধাবিত হুয়। উত্তিদের 
চলন-প্রক্রিয়ায় আলোকের গতির প্রভাব পরের অধ্যায়ে বর্ণনা করা 

ক্ইবে। আলোক হইতেই উত্ত্দু শক্তি আহরণ করিয়া সালোকসংশ্লেষ 
প্রক্রিয়ায় খাদ্য প্রস্তুত করে। প্রধানত: এই খাদ্য খরচ ককিয়াই উদ্ভিদের 
বুদ্ধি, পরিবর্তন এবং প্র্ণত। লাভ হয়। আলোকের অভাবে উতিদের 

কাণ্ড নরম ও লঙ্কা! হয় এবং পাতাগুলি পাপ্ডুর (1০125) হুইয়া যায়। 
কারণ আলোকই প্রতাক্ষভাবে পাতায় ক্লোরোফিঙ্গ বৃদ্ধির সহায়তা করে; 
এবং ক্লোরোফিলই সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় আলোক হইতে শক্তি শোষণ 
করিয়া জল-অঙ্গার খাদ্যগঠনে সাহায্য করে। আলোকের প্রভাব ও 

প্রতিক্রিয়া অনুসারে উত্ভিদ্কে তিনভাগে বিভক্ত করা হুয়। ন্্মমুখা, বেগুন, 
'আথ ইত্যার্দি উদ্ভিদ প্রত্যক্ষভাবে প্রথর কূর্যলোকে উত্তমভাষে বৃদ্ধিলাভ 
করে। ইহাদের আলোকবিলীসী (/%০০%7170) উত্ভিদ বল! হ্য়। 
আবার ফার্ণ, ছত্রাক, শৈবাল প্রভৃতি উত্ভিদ ছায়ায় ভালো'ভাবে বৃদ্ধিলাভ 

করে। সেইজন্ত এই উদ্ভিদ্গ্ুলিকে ছায্রাশীতল বা আলোক বিমুখ 
€(42700709 ) উদ্ভিদ বলা হয়। গোলাপ, হুড়হড়ে প্রভৃতি উদ্ভিদ্ 

আলোকের প্রভাবকে উপেক্ষা করে। সেইজন্ত এইরূপ উত্ভিদৃগুলিকে 

আলোক-নিরপেক্ষ (77,০2০ 27976 ) উদ্ভিদ বলা হয়। আগেই 

বল। হইয়াছে যে, হধালোকের নানারঙের রশ্মির মধ্যে লাল-বশ্ির দ্বারাই 

কোষের আন্বতন বুদ্ধি পায় এবং ল্র্যালোকের নীল-রশ্মি কোধ-বিভাগ করায়। 

য্দি কোন উত্ভিদকে হুঠাৎ অন্ধকান্রপূর্ণ স্থান হইতে আলোকে স্থানাস্তরিত 

কর] হয়, তখন দেখ! যাইবে যে উক্ত উদ্ভিদের বুদ্ধি হঠাৎ কমিয় যায় এবং পরে 

"আবার ধীরে ধীরে বুদ্ধির হার বাডিতে থাকে ও শেষে ইহার হার সাধারণ 

হম়। ইন্থাকে আলোক-বৃদ্ি গ্রতিক্রিষ্। (16211210227 /9206507 ) 

বলা হয়। উদ্ভিদকে হঠাৎ আলোকে স্থানান্তরিত করিলে উহ্থার কোবগুলি 

আঘাত পায় এবং উদ্ভিদের এইব্প অনুভূতিকে 7876 2%67£6%0 57%00% 

বলাহুমব। আলোকের তারতম্যই ইহার কারণ। 

(২) তাপ (0:60019615 6875) 2 

তাপ উদ্দিদের বুদ্ধির হার প্রত্যক্ষভাবে নিয়ন্ত্রণ করে। সাধারণতঃ 40 

হুইতে 40০ পর্যন্ত উত্ভিদের বৃদ্ধির হার উধ্বমুখী হুয়। কিন্তু উদ্ভিদের 
প্রয়োজনীয় তাপমাত্রা 250 হইতে 300 এবং ছুইটি তাপমাত্রার 
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ভিতরেই উদ্ভিদের বৃদ্ধি সাধারণতঃ পরিলক্ষিত হয়। প্রমাণিত হইয়াছে 
যে 290 তাপে উদ্ভিদের বৃদ্ধি সর্বাপেক্ষা বেশী হয়) সুতরাং ইহাই 
বৃদ্ধির জন্য সর্বোচ্চ তাপমান্ত্রী। কিন্তু 290 তাপে উদ্ভিদ্ বেশীক্ষণ বুদ্ধির 

হার সমানভাবে চালাইয়া যাইতে পারে না এবং কিছুক্ষণ পরে বৃদ্ধির হার 
ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হইয়া যায়। আলোকের মত হঠাৎ কোন উদ্ভিদ্কে 
নিষতাপ হইতে উচ্চতাপের পরিবেশে স্থানাস্তরিত করিলে বা উচ্চতাপ' 

হইতে নিয্নতাপের পরিবেশে স্থানাস্তরিত করিলে বুদ্ধির হা্র হঠাৎ ভ্রুত হয় 
এবং পরে আবার স্বাভাবিক হুইয়! যায়। ইহাকে তাপবৃদ্ধি প্রতিক্রিয়। 
(777271770-£102/7, 192007) বলে । 

(৩) অক্সিজেন (055675): জল-অঙ্গার ইত্যাদি খাদ্যগুলি 

অক্সিজেনের দ্বার! দাহ হুয়। দহনের ফলে গতি-শক্তি নির্গত হয়। ইহাকেই 

শ্বসন-প্রক্রিয়া বলা হুয়। শ্বসনের দ্বারা নির্গত শক্তির সহায়তায় উদ্ভিদের বৃদ্ধি 

অর্থাৎ কোব-বিভাগ হুয়। 

জল ( ৪6: )£ জলই উিদের প্রাণ। প্রতিটি শারীরবুত্তির ক্রিয়ার 

জন্ত জল অত্যাবশ্যক। বাম্পমোচন সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ার ফলেই বৃদ্ধি 

হয় এবং উক্ত প্রক্রিয়াগুলি জলের মাধ্যমে হয়। ইহা ব্যতীত মৃত্তিকার 

জলধারণের ক্ষমতা, উদ্ভিদের বৃদ্ধির হারকে নিয়ন্ত্রণ করে। উদ্ভিদের দেহের 

ভিতরেও নানারকমের রাসায়নিক পদার্থের সি হ্য়। ইন্কাদের দ্বারাও বৃদ্ধি 

নিয়ন্ত্রিত হয়। নিয়ে উহাদের বিবরণ দেওয়া! হইল £ 

উদ্বোধক ([701790106 ) 2 উত্ভিদের ষে সকল স্থানে বুদ্ধির দরকার বা 

প্রয়োজন হয়, সেই সকল স্থানের কোষন্থ স্ইাট'প্রাজম হইতে একপ্রকার 
জৈব রাসায়নিক তরল পদার্থ নির্গত হ্য়। ইহাদের বৃদ্ধি-উদ্বোধক 

(9707, 70777019 ) বা অকৃনিন (227) বলা হয়। উদ্বোধকের- 

দ্বার বৃদ্ধির স্চনা হ্য়। বুদ্ধি যতই বাড়িতে থাকে বা যতদ্দিন গতিশীল থাকে, 

ততদিন উত্ভিদের উদ্বোধক রসের খরচ হয়। উদ্বোধক নিঃশেষ হইলে 

বুদ্ধি বন্ধ হইয়া যায়। প্রদীপের তৈল ফুরাইলে যেমন ধীরে ধীরে প্রদীপ 

নিভিয়]! যায়, তেমনি উদ্বোধক শেষ হইলে বৃদ্ধির পরিসমান্তি ঘটে। 

সাধারণতঃ কাণ্ডের অগ্রাংশ, মূলের অগ্রভাগ ও মুকুল বা পাত্তান্ব 

এই উদ্বোধকের অস্তিত্ব পাওয়া ধীয়।,. বন্ুপ্রকার্ন অকৃসিনের মধ্যে 

অকৃলিন এ) (28 %), অকৃসিন “বি (2852 %') এবং 



বৃদ্ধি ১৫৯, 

ইনডো লম্বীসেটিক আযাসিড (17720122096 6012) প্রধান। এক্েন। 

(45972) উত্ভিদের কলিওপটাইলের অগ্রভাগে উদ্বোধকের স্ষ্টি হয় 

এবং পরে উহা ধীরে ধীরে মূলের ভিতরকার কোষে ছড়াইয়া পডে। 
কলিওপটাইলের অগ্রভাগ কাটিয়া দেখা গিয়াছে যে, উহাতে মূলের 

অগ্রাংশের বৃদ্ধি ব্যাহত হয়। আবার কাটা অংশটি ঠিকভাবে পূর্বস্থানে 
বসাইয়া! দিলে পুনরায় কলিওপটাইলের বুদ্ধি আরম্ভ হুয়। কোষের 

আয়তনে প্রসারণই অক্সিনে দ্বার! নিয়ন্ত্রিত হয়। সাধারণতঃ কাণ্ডের 

অগ্রভাগের অকৃসিন ধীরে ধীরে কাণ্ডের ভিতরকার কোষের হার! উদ্ভিবের 

সমগ্র বিটপ অংশে ছড়াইয়৷ পড়ে এবং কোষের আয়তন বুদ্ধি পায় অর্থাৎ ইহা 

কোষ-প্রাচীরের সম্প্রসারণত (2125610%0 ) বৃদ্ধি করে। কিন্তু কাণ্ডের 

অকৃসিন মূলে প্রবেশ করিলে উহ1 বিপরীত কার্য করে। কাগজ অকৃসিনে 

মূলের বুদ্ধি হাস পায়। সকল উদ্ভিদের অক্দিন রাসায়নিক সংকেত অঙ্কযায়ী 

সমান হুয়। সুতরাং এক গাছের অক্সিন অন্ত গাছে প্রয়োগ করিলে ফল 

আশানুরূপ পাওয়া যায়। দেখা গিয়াছে যে, অতি কম ঘনত্বযুত্ত কোষে 

অকৃসিনের কাজ ভালো হয়। স্থতরাং কোষ-রূসের ঘনত্বধুত্ত কোষে কলার 

উপর অক্সিনেয় কার্ষকারিতা৷ নির্ভর করে। 

(২) উত্সেচক (61725 1509) £ বিবিধ উৎসেচকও কোষের সাইটোপ্রলাজম 

হইতে নির্গত হয়। কিন্তু প্রত্যক্ষভাবে ইহা বৃদ্ধিকে সাহায্য করে 

না। বিবিধ প্রকারের খাছ-প্রস্ততি এবং জটিল খাদ্যকে সময় অনুসারে 

সরল ও তরল করা উতৎসেচকের কার্য । সরল ও তরল খাদ্যই কোষের 

সাইটোপ্রাজমে মিশিয়া গিয়া সাইটোপ্রাজমে পরিণত হয়। উদ্বোধকের 

মত ইহা ব্যবহারে লাগে না বাখরচ হইখ] নিঃশেষ হয় না। সকল উৎসেচক 

একপ্রকার কার্য করিতে পারে না। শর্করাকে শ্বেতসার খাদ্যে পরিণত 

করিতে উৎসেচকের দরকার, কিন্ত এই রাসায়নিক পদার্থের উপ্গীস্থিতিই 

শর্করাকে শ্বেতসার খাদ্যে রূপাস্তরিত করে। স্থতরাং উৎসেচক একপ্রকার 

অনুঘটক (0221)5)। আবার ষে উৎসেচক শর্করাকে শ্বেতসারে 
রূপান্তরিত করে, তাহ! প্রোর্টিন-জাতীয় খাদ্যকে তরল ও সরল পেপ টোন 

খাদ্যে পরিণত করিতে পারে না। শর্করার উৎসেচক প্রোটিনের 

প্রতিক্রিয়াহীন। প্রোটিনের জন্ত অন্য উৎসেচক দরকার। সুতরাং উৎসেচক 

শুধু যে অনুঘটক নয় তাহা নয়, ইহা কার্যাহুযায়ী নিদি্ই (5200 £% 
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2০০% ) বুদ্ধির গতি অসমান। মূলের অগ্রভাগের বামদিকে বৃদ্ধির গতি 

হইলে ডানদিকে বৃদ্ধি ব্যাহত হয়। যখন কচিপাতার উপরের দিকে বৃদ্ধি হয়, 

তখন উহ্ধীর তলার দিকে বৃদ্ধি হয় না। ইহার দ্বারা কচিপাঁতা বাকিয়া ষাঁয়। 

সুতরাং অসমান বৃদ্ধির জন্য বৃদ্ধিকালে অঙ্গের আকার সরল না হইয়া বাকানো। 

ও পেচালো হয়। 

ঞওালম্য 

( 2০ ০1296176 ) 

টপন- প্রক্রিয়া সজীবের বহু বৈশিষ্ট্যের মধ্যে একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য । 

উদ্ভিদের চলন আছে বলিলে' কেহ বিশ্বাস করিবে না। কারণ আমর! 

সাধারণতঃ চলন-ত্রিয়া বলিতে এদিক-ওদিক চলাফেরাকেই বুবি; যেমন 

কুকুর, গরু, ছাগল ইত্যাদি চলাফের1 করে। গাছের এরূপ দেখা ষায় 

না। ইহার কারণ গাছ মাটির উপর মূলের সাহায্যে খাড়াভাবে স্থিতিলাভ 

করিয়া জীবনধারণ করে এবং মাটি হইতে খাদ্য শোষণ ও বাতাস হইতে 

মৌল গ্যাস শোষণ করিয়া যাবতীয় বিপাকীয় কার্যসাধন করে। স্থতরাং 

কুকুর বা বেড়ালের মত খাদ্যের জন্ত বা আশ্রয়ের জন্য উদ্ভিদের চলাফেরার 

প্রয়োজন হুয় না। কিন্তু গাছ কি সত্যই চলে না? কতকগুলি উদ্ভিদ্, 

সমগ্র দেছু লইয়াই চলিতে পারে। ইহার! অতি ক্ষুদ্র এবং দাধারণ 

মানুষের নজর এড়াইক্বা যায় এবং সেইজন্ত সাধারণ লোকে উদ্ভিদের চলন- 

প্রক্রিঘ্ীকে বিশ্বাপ করে না। বন্ধ এককোববিশিষ্ট নিয়ন্তরের উদ্ভিদ্ 

যথা_-ভলঙ্ক (7/01/095 ), ক্লামাইডোমোলাঁস (€ 0%1472)30750525 ), 

নসটকৃ (11০50), ফার্ণ ও মসজাতীয় উদ্ভিদের পুংজননকোষ প্রভৃতি 

হাজার হাজার উদ্ভিদ জলে গীতার কাটিয়া! চলাফেরা করে। এই সকল 

উত্তিঠোর দেহে সিলিকা বা ফ্যাঞ্জিলা থাকায় উচ্বাদের দ্বারাই চলন- 

প্রক্রিা কার্যকণী হয়। কিন্তু উচ্গ্তরের উদ্িদে এরূপ চলন দেখা যায় না। 

ইহার] সমস্ত দেহ লইয়া চলিতে পারে না বটে, কিন্তু ইহাদের বহুবিধ 

অঙ্গ সঞ্চালিত হয়। আমর! দেখিয়াছি কুঁড়ি হইতে ধীরে ধীনে ফুল প্রস্ফুটিত 

ক্য। বাত্রিকালের ফুল দিবাকালে প্রন্ষুটিত হুয় না। কুমড়ার আকর্ষ 

কিভাবে আশ্রয়ধাতাকে ধীরে ধীরে টৈষ্টন করিয়া উপরে উঠে, তাছা 

দেবিয়াছি। আমর! ইহাও দেখিয়াছি যে, লঙ্জাবতী লতা গাছের 
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খোল! যৌগিক পাতা! স্পর্শের সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ হইয়] যায়। পতঙ্গতৃক্ উদ্ভিদের 
অদ্ভুত সঞ্চালন-প্রক্রিয়াই উহ্বাদের খান্ভ যোগাইতে সাহাধ্য বরে। ইহা 
ব্যতীত আলোক, অভিকর্ষ ও জলের আকর্ষণে বা সংস্পর্শে উত্ভিদ্- 

অঙ্গের বিবিধ সঞ্চালন বা গতি এতই হুম্পষ্ট যে, তাহা সামান্ত লক্ষ্য 

করিলেই দেখা যায়। উত্ভিদদের অঙ্গগুলি আলোক, অভিকর্ষ, জল ও অন্ঠা স্ত 

উদ্দীপকের আকর্ষণে উত্তেজিত হইয়া! ষখন সঞ্চালিত হয়, তখন উদ্ভিদের 

সঞ্চালন-প্রক্রিয়াকে আমরা আবৰিষ্ট সঞ্চালন (1%95051 7:056776%6) 
বলিয়া খাকি। আবার উদ্ভিদ-অঙ্গের আবিষ্ট সঞ্চালন যখন উদ্দীপকের 

গতিপথের দিকে সঞ্চাজিত হয় অর্থাৎ উত্তেজনার গতিপথ অনুসরণ 

করে, তখন আমরা এইপ্রকার আবিষ্ট সঞ্চালনকে উত্তেজনা-দিকবর্তী, 
সঞ্চালন (700 17,9591761% ) বলিয়া থাকি। পাঠ্যস্থচী অন্ুপারে 

এইপ্রকার উত্তেজনা-দিকবতর্ণ সঞ্চালনের তিনটি উত্তেজনাকারী বন্ধর উল্লেখ 

কর হইতেছে ; যথা 

(ক) আলোকের দ্বার সঞ্চালন (10561076106 175 11816) £ 
আলোকের জন্ত উদ্ভিদের অঙ্গ-সঞ্চালনকে আলোকবৃত্তি (7০৫০- 

ঠ0785717 বা 76120001157 ) বলা হয়। আলোকের উত্তেজনায় উদ্ভিদের 

অঙ্গগুলি সঞ্চালিত হওয়াতে এই ক্ষেত্রে আলোকই উদ্দীপক (527,185 ) 

এবং উদ্ভিদ উহার শ্রন্ত যেভাবে সঞ্চালিত হয়, তাহাকে উীন্তদের স্ফুরূণ 
(1250%56 ) বলা হইয়া থাকে । বীজের অস্কুরোদগমের পর আলোকের 

আকধণে বা উত্তেঙ্গনায় উহার বিটপ অংশটি মাটি ভেদ করিয়া আলোকময় 

স্থানে অবস্থান করে। সেইন্ষপ বীজের মূল অংশটি আলোকের গতিকে 
উপেক্ষা! করিম্বা মাটির ভিতরে ধীরে ধীরে প্রবেশ করে। স্থুতরাং 

উদ্ভিদের বিটপ অংশকে আলোকবৃত্ি অনুযায়ী আলোক-অনুকূলৰর্তী 
€:09572561)) 27500070110) বলা হয়। সেইব্প মূল অংশ আলোকের 

গতির দ্িককে উপেক্ষা করিয়া মাটির ভিতর প্রবেশ করে, সেইজন্ত যূল 

অংশকে আলোকবৃত্তি অনুযায়ী আলোক-প্রতিকূলবতীঁ (112442,1 
?7,0£0/0720) বলা হয়। বিটপের পাতা গজাইলে উহার আলোকরশ্মির 

সহিত সমকোণ করিয়া কাণ্ডের উপর অবস্থান করে। কারণ এইভাবেই 

পাতাগুলি হুর্ধ-শক্তি সর্বাপেক্ষা বেশী শোষণ করিতে পারে। এইক্বপ 

অবস্থানের জন্ত পাতাগুলিকে আলোকবৃত্তি অনুসারে প্রস্থভাবে॥ 
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আলোকবৃত্তি (7275৮565619 7%0০200) বা ভাষ্াফটোন্রাপিক 

(21270202070 ) বলা হয়। সূর্যমুখী ফুল সর্ধদ1 সূর্যের দিকে সঞ্চালন 

করে বলিয়াই ইহার নাম হূর্যম্থী দেওয়া হইয়াছে। আলোকবর্ত 
বক্রসধ্ালনের পরীক্ষা সহজেই করা যায়। 

পরীক্ষা! (75961706708 ) £ একটি বড় -জার লও। উহার মুখের 
কর্কে দুইটি গোলাকার ছিদ্র কর এবং একটির ভিতর বক্র কাচের নল 

৭৮ন্ং চিত্র 

আলোকবৃতির পরীক্ষা! দেখান হইতেছে । 

প্রবেশ করাও। জারের ভিতর রাসায়নিক কৃঠ্টি-জল প্রবেশ করাও এবং 

দ্বিতীয় ছিক্রের ভিতর দিয়া একাঁট ধানগাছের চার! প্রবেশ করাও। 

চারাগাছটিকে এমনভাবে প্রবেশ করাও যাহাতে চারাগাছের মূল অংশটি 
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কৃ্টি-জলের মধ্যে থাকে । চারগাছটিকে কর্কের ছিনদ্রুতে মোম দিয়! খাডাভাবে 

রাখ। এখন জানালার ধারে একটি টেবিলের উপর জারটিকে বাখ। 

কিছুদিন পত্রে দেখা যাইবে যে, চারাগাছের পাতাঁসমেত প্রধান কাগুটি 

জানালার ফাক দরিয়া মুক্ত বাতাসে বিদ্যমান এবং পাতাগুলি আলোকরশ্বির 

সহিত সমকোণাকারে অবস্থিত। মুল অংশটিকে ধীরে ধীরে জাবের তলদেশ 

স্পর্শ করিতে দেখা যায়। আলোকবৃত্তির জন্য উদ্ভিদের কাগ্ডটি আলোকের 

দিকে এবং মূল অংশটি আলোর গতিকে উপেক্ষা করিয়া উহ্বার বিপরীত দিকে 

সঞ্চালিত হুয়। 

(খ) অভিকর্ষের দ্বার! সঞ্চালন (7 ০5610275 (৮ £1:816% ) £ 

আলোকের চায় অভিকর্ষ৪ উদ্ভিদের বিবিধ অঙ্গের একটি উদ্দীপক। 

উদ্ভিদ যখন অভিকর্ষের দ্বার! সঞ্চালিত হয়, তধন এইব্প সঞ্চালনকে 

অভিকর্ষবৃত্তি (09297£5% ) বলে। উদ্ভি'দর মুল, বীজটির অঙ্কুরিত 

রর 

শপ 

এ ॥ 
স্ধ 

সা সং খু চর 
সপ 

| 

শি চু 

৭ ১১ 

নল 

রা 

নি ্ 

রা 
দি /শ টি 

ছা 

নন 
চিন 

টি হি ৩ চে এ ১১ 

৭*নং চিত্র 

অভিকর্ষবৃত্তির পরীম্ষা1! দেখান হইতেছে । 

হইবার পরই মাটির ভিতর প্রবেশ করে এবং ধীরে ধীরে উহা বৃদ্ধিলাভ 

করিয়া মাটির গভীর অংশে ধাবিত হয়। সুতরাং উদ্ভিদের মূল, উদ্দীপকের 
গতিপথ লক্ষ্য করিয়! সেইদ্রিকেই সঞ্চালিত হয়। গাছের অভিকর্ষবৃত্তি 

অনুদারে এইরূপ উদ্ভিদের মূলকে অনুকূল-অভিকষাঁ (12০54£561) ৫৪০- 
%010) বলা হয়। উদ্ভিদের বিটপ ৪ঞঅংশ কিন্তু ইহার বিপরীত দিকে 
সঞালিত হয়, অর্থাৎ অভিবর্ষেদ গতিপথ অনুদরণ না করিয়া উহার 
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বিপরীত দিকে বা অলোকের দিকে সঞ্চালিত হুয়। স্থতরাং অভিকর্ষ-বৃতি 

অন্যায়ী বিটপ অংশকে প্রতিকুল-অভিকর্ষ (1222%£91) £2০৮০20 ) 

বলা হয়। সেইপ্প প্রধান মূলের 'শাখা-প্রশাখাগুলি মাটির ভিতর অভিকর্ষ- 
শক্তির সহিত তির্ধকৃভাবে বা' প্রস্থভাবে থাকে বলিয়া! উনাদের প্রস্থস্কাৰে 

অভিকর্ষ (77555975610 £০০/০7/0 ) বলা হুয়। অভিকর্ষ-বৃতির পরীক্ষা 

নিয়ে দেওয়া হইল £ 

পরীক্ষাঃ একটি ছোট কাচের বিকারে কিছু পারদ ঢাল। পারদের 
উপর এক স্তর জল দাও। এখন একটি ছোলা বীজের অস্করোদগম কর এবং 

অস্কুরিত ছোলাবীঞটিকে পিন দিয়া একটি কর্কের সঙ্গে আটকাইয়া বাখ। 

'কর্কবমেত ছোলা বীজটিকে এখন বিকাবের জলের উপর রাখ। 

কিছুদিন পরে দ্রেখিবে ষে, বীজের মূল অংশটি জল-স্তর ভেদ করিয়া ধীরে 
ধীরে পারদের ভিতর প্রবেশ করিতেছে এবং ভার ধাতব পারদ ইহার 

অভিকর্ষ-বুত্তিকে রোধ করিতে অক্ষম। বিটপ অংশটিকে জঙ্গ-স্তর ভেদ 

করিয়া খাড়াভাবে বাতাসে দেবা বায়। মুল্যের শেষাগ্রের ঠিক পিছন 
অংশ বীকিয়া পারদের নিম়ম্তরে প্রবেশ করিতে দেখা যায়। অভিকর্ষের 

আকর্ষণে মৃঙ্ন নীচের দিকে ব| অভিকর্ষের গতিপথের দিকে ধাবিত হইতেছে 
এবং বিটপ.অংশ প্রতিকুন-অভিকর্ষ হওয়াতে অভিকর্ষের শক্তিকে পরাস্ত করিয়। 

সোজাভাবে উপরের দিকে সঞ্চালন করে । 

যে-কোন একটি চারাগাছ টবে লাগাইবা, কিছুদিন পরে টবটিকে 

শোয়াইন্স বা মাটির সহিত সমান্তরাল করিয়! বাঁখিলে দেখা যাইবে যে, 
চারাগাছটি প্রস্থভাবে কিছুদিন থাঁকিবার পর আবার লম্বভাবে বা খাডাভাবে 

অবস্থান করিতেছে। চারাগাছের কাগুটি প্রতিকুস-মভিকধাঁ হওয়ায় উহ? 

খাড়াভাবে সর্বদাই থাকিতে দেখা যাইবে। 

(গ) জলের জন্য সঞ্চালন (7২০৮6777615 05 ৪5৫) 2 

আলোক এবং বাতাসের মতন জলও একপ্রকার উদ্দীপক। উদ্ভিদের 

প্রধান মুল সর্বনাই জলের আকর্ষণে «মাটির ভিতর সঞ্চালিত হইতে হইতে 
ষেস্থানে জল থাকে, সেইন্গিকে আগাইয়া যায়। নারিকেল গাছের মূল 
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মার্টির নীচে গভীর নিয়স্তর পর্বস্ত জলের আকর্ষণে প্রবেশ করে। জলের 

জন্য উত্ভিদ্-মূলের এই ক্ফুতিকে জলবৃত্তি (777700119 ) বলা হুয়। 
উত্ভিদ্-মল জলের দিকে আবিষ্ট হুইয়া আগাইয়] যায় বলিয়া জলবৃত্তি 
অঙসারে মূলগুলিকে জল অন্ুকূলবর্তী (052£5919)  721001580 ) 

বলা হুয়। 

সেইন্বপ উদ্ভিদের কাণ্ড অংশ জলের সংস্পর্শকে উপেক্ষা করে এবং 

আলোকের দিকে সঞ্চলিত হয়, সেইজন্য জলবৃত্তি অনুযামী কাণ্ড অংশ- 
গুলিতে জল-প্রতিকূলবতশ (1242/91)  %270010) বলা হয়। 
কিছু অফিডের মুল সর্বদাই জল বা অভিকর্ষ শক্তিকে উপেক্ষা করিয়া 
আলোক সঞ্চালিত হয় বলিয়া, অফ্িিডের মৃলগুলিকে অভিকর্ষ-প্রতিক্লবর্তা 
এবং জল-প্রতিকুঙ্গবভাঁও বলা | 

/ 
হয়। নিয়ে জলবৃত্তির একটি 

সাধারণ পরীক্ষার বিবরণী দেওয়। ২২ 

হইল £ 
পরীক্ষ।ঃ একটি চালনী 

কাঠের গুড়া দরিয়া ভি কর। 
কাঠের গু'ড়ায় এমনভাবে জল ঢাল 

যাহাতে গু'ড়াগুলি সিক্ত হইয়। 

যায়। এইরূপ গু'ড়ায় ছোলা বীজ 

বপন কর। চালনীটির ছুইদিকে জলবৃত্তির ৫, হইতেছে | 
সত] দ্রিয় হেলান অবস্থায় একটি 

হুকে (1200% ) ঝুলাইয়] রাখ। কিছুদিন পরে বীজগুলি কাঠের গু'ড়ার উপর 
অস্কু'রত হইলে উহ্বাদের মূলের অগ্রভাগ ধীরে ধীরে গুড়ার ভিতর জলের 

অন্বেষণে প্রৰেশ করিবে এবং পরে চালনীর তলাকার ছিদ্র দিয়া বাহির 

হইয়া যাইতে দেখা যাইবে। কিন্ত যুলগুলির অগ্রভাগ ছিদ্রপথে বাহির 

হইবার পর পুনরায় ছিদ্র দরিয়া চালনীর নিম্নদেশে প্রবেশ করিতে দেখা 
যায়। মূলের অগ্রভাগ চালানীর ছিদ্রপথে বাহির হইবার পর জল পায় 
না। তখন উহা পুনরার জলের অন্ধেষণে ছিদ্রপথ দিয় চালনীর 

মধ্যে প্রবেশ করে। ইহার দ্বারা মূলের অন্কুল-জলবৃত্তি প্রণালী 
প্রমাণিত হয়। 
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অনুশীলনী 

১। বৃদ্ধি কাহাকে বলে? উহার প্রকৃত অর্থ কি? বৃদ্ধির বিভিন্ন দশাগুলির বর্ণনা কর। 

'(7088106 £:০0৮, চ020]510 89 51801509098 01 858 (9100 ৪00 9030119 01580:9706 

0005828 0£ (060, ) 

২। বৃদ্ধির হার কাহাকে বলে? মুখ্যবৃদ্ধিকাল ও দেনিক-বৃদ্ধিকালের বিষয় যাহা জান 

লিখ)। (108৮ 9০ 5০০, 10397, 95 136 7969 01 £৫০%6৮,1 109 & ৪101% 80000106 

280)06 421500 06100. ০৫ ৪:০6” 800. 4021] 10901০0. ০£ 8:০৬ 60,+) 

৩। আলোক ও তাপ কিভাবে বৃদ্ধিকে শিয়ন্থর করে, তাহ! বুঝাইয়। লিখ । (7501%77 

10 11658 2700 ঠ607915609 11000918009 6106 €.০জ ১.) 

৪1 উদ্বোধক এবং উৎমেচকের মধ্যে প্রভেদ কি? ইহারা কিভাবে বৃদ্ধির সুচনা করে সে 

বিষয়ে যাহা জান লিখ। (বু0দদ 122200709 015876 11010 03025209 70001910100 

(10886 99591061516 (170 £:৩ 01) ) 

৫) উদ্ভিদের সঞ্চালন বলিলে কি বুঝাঘ” আলোক, অভিকর্ষ ও জল কিভাবে উদ্ভিদের 

সঞ্চালন-প্রক্রিয়াকে পরিচালিভ করে? (155 0০ 5০০. 10880 0 659 97:08 £1000%9- 

77906 ০01 01%0063, 7 20০ল 11500, ৪5165 00 ছছ69 0195 002 0৬ 2 659 

80:00938 01 10708103206 1) 
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প্রাণিতত্ত 
পারিভাষিক শব্দ 
( ইংরেজী-বাংল। ) 

৩্রএুহম স্পন্তিত্ছ্হেদ 

482200১০010 100820১)6- আমিবার মত চলন 

41010098৫10 আমিনো ব আমাইনো এসিড 

480স্58]--অযৌন 

4808,81010- অবাত শ্বাসক্তিয়। 

চ11087:5 5393070-_যুগ্ম-বিভীজন 

00106506119 ৮200019- সণক্োচনশীল্ গহ্বর 

01569 61 5189083%5- সাক্্রতার পরিবর্তন 

05৪৮ - আবরণী 

(0৪6101৪--কিউটিকল 

00010700--_ছেহ-গহবর 

10%081769: 5:0০১- আমিবা-সম্তান 

77060906177 বহিঃপ্লাজম 

[710 000977) -অভ্তঃপ্রা জম 

1907961০13- রেচন-প্রক্রিয়া 

1101০356- বহিঃ আবরণ 

চ)000005৭৮--অজ্তঃআ বরণ 

[00501987%81৮০--বহিঃপরলী শ্রী 

8০6০9115920) বহি: জম 

209-58%৩5০1৩- খাছ)-গহ্রর 

া.১০০-০০৪--খাগ্য-আধার 

চ709,10-70৮8 - ফেনার মত 

0:70)3$0056-_গ্যামেটোসাইট 

($-10004- _গ্য।মন্টস্ 

(58210810903 ৪৮ _গ্যামেটোসিস্টু 

178189 0%০--হ্যালাইন ক্যাপ 

[08769018৮৪--অমেরুদবণ্ডী 

190%870918--সমাকৃতি গযামেট 

70003270610 চলন-প্রক্রিয়! 

[10163019 998$010- বহু-বিভাজন 

116800596-_ মধ্া-আবরণ 

115 0100109 90711 মায়ওনিম লুত। 

01903 --পিউক্রিয়স 

10010: 7092007৯09-- নিউরিয়-পর্দী 

[ব00192,: 5৮7--নিউক্রিয়-রস 

বদ 60০- পুষ্টি-ক্রিয়া 

08700-19£0,1861030--অভিআ্বণ-নিয়ন্ত্রণ 

1218,820962691- প্লাজমাজেল 

1215581008801- প্লাজমাসোল 

[%70661010 আ%]]- বিভে্দ-প্রাচীর 

88000০00919 -- ক্ষণপদ 

76181- পেপসিন 

79]600--পেপটোন 

7৪5000900108০:৪-- দিউডোপোডিওস্পোর 

7759000081061]%- ভ্রাম্ত-নেভিসেলা 

95101961020 শসন-প্র ক্রিষা 

510০:০০১৯৮--স্পোরোসিসট 

৪10০২০৪০৫৮৪--স্পোরোজয়েট 

987:1%0০8-9791077- পৃষ্ঠ-টান 

900:20-7006155£ 091] মাতৃ-শুক্রকীট 

[71)810--ট্রাইপসিন 

[068] 108789169-- পুরণ-পরজীবী 

[20800020269- ট্রোফোজয়েট 

এড ৯৮০:-৪০০০1০- জল-্গহ্বর 

%৮৪০৮৩-_-জাইগোট 
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হ্িভীক্ম স্ক্রিচ্ছেচ্ 
£107091)010-200616158 10008010191 611--- 

আযমিবাকৃতি নিউট্রিটিভ মাসকিউলার কোষ 

33885] 018০-_বেসাল ডিস্ক 

ব386697:198 01 20.9717860055868 -- 

'নিমাটোসিস্রের ব্যাটারী 
035৫- কুঁড়ি & 

739:৮১-বার্ব 

€009181769786৯ -্একনালীদেহী ব। 

সিলেনটেরাট৷ 

€00919769:০7॥--সিলেনটেরন 

000719701%8৮--নিডোব্রাস্ট 

83019001]__নিডোসিল 

(0811515 01598:6188100--কোব-বৈশিষ্ট্য 

€07088-19::61115530:,--ইতর-গরভা ধান 

7010191596:০- দুইস্তরবিশিষ্ট কোষ 

701898620:0--পরিপাক 

1050217/8: ন)0:5 _হাইড়া-সস্তান 

710০010 _এক্টোডাধ 

ভ1)0009770. এনডোডাম 

11701097558 _ বহির্তক 

[11১16109110 11001900191 091] এপিথিলিও 

মাসকিউলার কোষ 

[70100067108] 098119--এনডোডামের 

কোষসমূহ 

সা 08115191 0159861017--বহিঘকোষীয়- 

পরিপাক 
ম'01009158 081) 'ভিত্তিকোষ 

[711559118690 100671675 10008000192 0611-- 

ফ্ল্যাজিলাধুক্ত নিউট্রিটিভ মাসকিউলার কোষ 
05805580018 085165- গাক্ট্রোীভান 

কিউলার নালী 

31981096- প্টিম্তান্ট 

37500 091]--গ্রস্থিকোৰ 

[7.6:709000:08169--উভলিঙ্গ 

750006031:0--হিপনোটকৃসিন 

7017897: 03058118206 ক্ষুধাজনিত সঞ্চলন 

[75০০8$০9226-_-হাইপোই্টোম 
71169186165] 0511 ইন্টারষ্টিশিয়াল কোষ 

[06996115187 015956100--অস্তণকোধীয় 

পরিপাক 
1,0070177£ 20005622292 হামাগু ডি দিয়! চলা 

11980219৪%--মেপোগ্রিসা 

[9:5৪ 9811 নার্ভকোষ বা! স্বারুকোহ 

বে ৪626155 াহা30019/ ০9]]_ নিউর্টিটিভ 

মাসকিউলার কোষ 

2₹90%61915 (1)010060010--বিপরী তবত 

থাম্োট্রোপিক 
0%হ-- ডিম্বাশয় 

0০০৮০- ওনাইট 

09৪9097000 0: 27৪০৮০--উস্পার্জ বা 

জাইগোট 
999:05100),- ঢাকনা বা অপারকুলাম 

7281086:50৮-পেশিট্রান্ট 

11)581010£109] 21191 7) 01 08000 

জৈবনিক শ্রম বিতাজন 

[0816151 £৮10030609$০_-অন্ুুকুলবত্তা 

থিগমোট্রপিক 

[21,0৮০%:০০০- আলোক উদ্দীপকের অনুভূতি 
বা! ফটোট্রুপিক 

৮2০৪86:5]য 2210000:০):০-_অনুকূলবত। 

ফটোট্রাপিক 
17০919:-0০0য--পোলার-বডি 

75015115 81070961081 অরীয়রূপে 

প্রতিদম 
1890:00006107॥ 9911--ভনন কোষ 

798970০:৯1০2- পুনরুৎ্পাদন 

9611781708 ০৪]7 দংশনশীল কোধ 

99708০0:5-০811--সংবেদনশীল কোষ 

3070097990161106 20059209706-- 

ডিগবাজী দিয়! চলা 
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3799:0৯৮০০২৮০--ম্পাীটোসাইট 

90600 শুক্রকীট 

9911-1975711556102- হ-গর্ভাধান 

[65৮০৪--শুক্রাশয় 

[0712)0800185--থিগমোট্রপিজম 

11:877)06:0101870- তাপ-উদ্দীপকের 

অনুভূতি ৰ' থাপোট্রপিজম 

16089076--কর্ধিকা সবঁত15০:)৮--ভলভেন্ট 

ভ্ডভীজ্ গান্িচ্চ্ছেদ 

&1718011 আযানুলি 11178--বাহ 

/706800৮ ৪0.09৮--অগ্র-প্রাস্তের সাকার 

1058- পায়ু-ছিদ্র 

41170970185 0808] পৌঁষ্টিক-নালী 

১11709206ঘ ৪5৪690- পৌঁষ্টিক প্রণালী 

7360710: 1০৮০-- অগ্রথও 

801081- শীর্ষথণ্ড 

/৮20০- আযাটিয়ম 

1050062) ৪15:06--এলবুমেন গ্রন্থি 

13০৮: 0015] 618৪০০--কট্রায়োডিএল কলা 

008197050 9010--দেহ-গহ্বরের রস 

09:95] ৪50811*-_মস্তিক্ষের স্বায়ুগ্রস্থি 

007720010 051650%-_সাধারণ ডিম্বনালী 

07০0 - ব্রপ 

0০৪০%-সিকা 

[09:8%1 ছ98৪01_ পৃঠদেশীয় বাহিকা 

ঢ)0101057018__এপিডিডাই (মিস 

[728001880 0০--ক্ষেপণ নালা 

চয৪-_ চন্য 

08501018058--গ্রাননালী 

17.010818 000010:9-স্ত্রী-জননছ্িদ্র 

17170170571% -হিরুডিনেরিয়া 

17170817065- হিরুডিনিয়া 

172100609*০5)1০--রক্ত মিশ্রিত দেহরস 

[06৪৮10৩-্আহ 

17.1615] 1০৮৪- প্রারভিক খণ্ড 

[01791 100৪--অস্তথণ্ 

ত৮এ- চোয়াল 

[566] 5861- পার্খববাহিকা 

15117 00০০--মধ্যথও 

1198570916- অঙ্গুরী থণড 

1109/- মুখছিত্র 

21816-£070070:6--পুং-জননছিদ্র 

29707101%- নেফ্রিডিয়। 

0%18৯০৪- ডিম্খলি 

0170০$- ডিম্বনালী 

1087101 800০7 পশ্চান্ভতাগের সাকার 

7901৪- পুংলিঙ্গ 

72779: গলবিল 

59০৮০0)--মলাশষ় 

8:910:08506159 558$670--জন নতস্ 

950০0109৮-সাকার 

81010--চম বা চামড়া 

8906৪20- প্র্থ-প্রাচীর 

5877972] 2009707 078%0- অঙ্গুরীথণ্তীয় 

সংবেদনশীল যন্্ 
99115%7য 01%0৭- লালা গ্রন্থি 

91158 08101119- লালা-প্যাপিলা 

90০-08110698] £5108119--নিয়স্থ গল- 

বিলের স্থাযুগ্রস্থি 

[88]৪-৪৪০---শুক্রথলি 

ড8£121৯--বহিঃ-ক্লীজননযন্ত 

ড৪]৮০--কপাটিকা 

ড৪89-6756:97519- শুক্রনালী 

ড৪৪৪-0679:9019-_ যুক্ত শুক্রনালী 

9৪:০9 8০৮ ভেসিকল্ ডাক্ট, 

ভব8৪1019-_খলি 

665] 08৫৪ ০০:৫--অহ্থদেশীয় াযুহর 
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ভর স্পল্িত্চিদ্ 

&058-_পায়ুছিদ্র 

4601001800৮ আর্থ ব্রা 

76999- ধমনী সমূহ 

810697107 %1691169--নশ্রভাগেব ধমনী 

41060020%৮5--আন্টিনারী 

4068101001৮ 0:65 _আযন্টিনিউল!র ধমনী 

41060101001 ডে .১:%-_আ্যানটিম্তাল ধমনী 

4 7979116 01)0155] 01072029187 

অন্তমূী ব্রঙ্কিষাল নালী 

41069120712 _আ্যান্টিনিইলার লাযু 

06900 26:৮০--আনটিনারী স্নাযু 

09006 _অন্তমুখী 

&06010132৮৮ €1807-রেচনগ্রন্তি বং 

শুড়সংলগ্র গ্রস্থ 

0091001 7059001177--এ্যাপেনডিকৃস্ 

ম্যাসকিউলিনা 

4 000916100. -এযাপোজিসন প্রতিবিশ্ব 

8989-_ কৃর্চ বা ব্রিষ্টিল্ম্ 

731০-_-কন্দ 

8০০%-৪111--বই-কুলকা 

781900-99011]9%য _রক্র-জালিক! 

[3190৭ 91100389 021190127--বক্তবাহঠী 

নালী 

13:81) মস্তি 

815089:--থলি 

09101810600 চজ্--শিরোবক্ষ 

0861019--কুত্তিক1 

01:95] 01৯69- কুস্তিকা-প্রে 

0০20৮-019--চিরনি প্লে 

0710191560৮ ৪5৪6910-্সংবহন-তম্ 

0561091)9- দেহগহ্বর 

0৯:01০-7510৮০--কাডিও-পাইলোরিক 

0108199 099913058--সারকৃান 

সেফালিকাস 

08:068] 08:5008 ৪5৪91 কেন্দ্রীয় স্নাযুতস্ 

010 512)-0005071,5085] 0010117)198068-- 

গ্রাসনালী পরিবেষ্টি 5 সংযোগকারী শ্নায় 

0০20292:20 ৮০ যৌগিক চক্ষু 

0০১৩ উত্তল 

00:0956917--করনিয়াছেন 

00179-০9]]--কোন-কোধষ 

[1070০1160 -ণপিপোডাইট 

ছ:ন600৮ 0770012] 005002]- বহি মুগ 

বাস্কিয়াল নালী 

ঢ)৭0:1)৮ - বহিনুখী 

[7700-8%0 শেষ থলি 

15০08600160 - বেচন-যস্ব 

[70078$07 6019এ--পাকানে। রেচন নালী 

[7'9901170 8150. 215986101) পরিপাক প্রক্রিয়া 

[92৮19 ০01800০:৪-- ল্লী-জনন ছিদ্র 

710901100 01050007-'কশী যন্ত্ব 

001118 2£106৭-_পরিচালন প্লেট 

311] ফুলকা 
0111 017%0399-কুলকা প্রকোষ্ঠ 

9৭60 879:৮--পাকৃসথলীব ধমনী বা 

গযান্ট্রিক ধমনী 

7711005060৮ 00:0০6০702010) _-দশ্চাৎ 

পৌঁষ্টিক নালী 
ঢ55%৮০ 01৯6০- হ্তালটেট প্লেট 

[79708/008100709৯610 £17270--- 

হিপাটোপানঞ্রিয়েটিক গ্রস্থি 

[0৮10--যকুত টু 

০০300551210 ভোমোসিয়ানিন 

চ০১০৪০৫০১)--রক্মিশ্িহ দেহ-গহবর 

179%7৮- হাদ্যন্ত 

[76755600920165610 86925-হিপাটে- 

; , প্যানক্রিয়েটিক ধমনী 
70698৮19---জস্থু 
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[7)5০]5106%5--অনৈচ্ছিক [8970] 50960: রেচনছিদ্র 

[19-80986-_আইরিস-আবরণী 7175000106- রাবডেোম 

155100901569 21%69-_ল্যাননিওলেট প্রেট ১9৮11091 ৪99298;_ রেটিনাল আবরণী 

[,১51106- ল্যাবাইরিন্থ চ5০৪৮%] »০য- রসট্রাল ধমনী 

[91925] ৭5০ -পার্খনালী 9৪692- তন 

11980092108] &০6০- মধ্যত্বন্-কোষ 56০2529 ০0:28 সঞ্চয় যু 

219018/7 0101:9171০-_মিডিযান 9-801,027%65160 -স্যযাফোগ্র/থাইট 
অপথ্াালমিক ৪9০৮০০-- ছেদ 

11%2001918--চোয়াল ধমনী 90007%-1066307%] 87601--অন্গ-উপরিস্থিত 

21970010157 09৮5৪ -চোয়াল ম্বাষ ধমনী 

21060 09৮০--চেঠীয় শ্লাহু 9657:08]1- ইাঁরনাল ধমনী 

11190 109: নিশ্রক্তাবু 9508, 090015508] €%10611%--উপরিস্থিত 

71819 £012070:6- প্ুং-ভানন ছিদ্র স্ামুগ্রন্থিঞ 

110891০- মোজাইক 9817801 119159-_সংবেদ স্লাযূ 

95০0৪ ৪৪6911- স্াযৃতন্্ 95 00109610010 10915008 ৪৪6910)--- 

উব০:৪ €5061100- ন্নাধূ্রস্থি সিমপ্যাথেটিক স্বাযুতত্্ 

09৮18 -অসটিয়া 9591010%] ₹9৪1019---গুক্রসঞ্চয়ী থলি 

098০7,90%৪--গ্রাসনালী 9370677719607৩%--শুক্রকীট 

00810 2097:5৪ _চক্ষ সাধু 89:03960700:9৪-_৩ুঞকীট থলি 

0%81739৪- ডিম্বাশয় 96৯6০০5৭6 -স্টাটোনিস্ট বা ভারসাম্য যন 

05102৮-ডিম্বাশয় নালী ৪16৯-_সিটা 

০0৮৯-_ডিম্ব 99108005160: হ্পারপোলিসন্* 

0661]1 0: 01701090181%-__অপসিলি বা প্রতিষ্ম্ব 

ওমাটিডিয়! [10750101297 2500119-স্বক্ষনংলগ্ন স্বামুগ্রন্থি 

7০ড]1010 8$01801) -পাইলরিক পাকস্থলী [া)07:8010 €80110810 10838--বক্ষলংলগ্ন 

71900 0998%,001--পাইলোরিক দিকম স্াযুগ্রস্থি 

[১0500751701--পোডোব্যাঞ্চ [085 ৩738 007001718801:9 0 7046 094০ 

2190101028001- পুরোত্র্যা্চ 0178298] 10০0০-_গ্রাসনালীর পশ্চাদ্দেশীয় ফাঁস 

1015877)8- রক্তরস [189693--শুক্রাশয় 

7১671087018] ৪100৩-_ পেরিকার্ডিয়াল সাইনাল ঢে:৪69:--গবিনী 

18710570101 -পেরিকাটিয়াম ড্*1৩-__কপাটিকা 

72036611017 9:66:199 __পশ্চাড্ভাগের ধমনী 97628] 62078010 869য--আহ্নদেশীয় বক্ষ- 

78921097385] ৪:5০-পেরিকাডিয়াল ধমনী ংলগ্র ধমনী 

5১911010978] 09050153 ৪/86917--দে হ- 606] 80009201091] 2169 অভ্তরেশীয় 

পাশ্বন্ স্ামুতন্ত উদ্র-সংলগ্র ধমনী 
₹১৪০6০:০-১৪1০--মলাশয়কন্দ ভ্ভ০০০০%] 98:209- অস্কীয় নালী 

39০৮৪০-মলাশয় 906] 10675 ০0০0:৫---অস্থীয় স্নাযুরজ্ভু 



১৭৪ জীববিজ্ঞান্ব-প্রবেশ--৩য় ভাগ 

ঞশএওহ্ম স্প্রিচ্ছ্হেদ্ 

415 -আযালারী পেশী 

01010120098 01)77599] 00207070188 078-- 

গ্রাসনালী পরিবেষ্টিত সংযোগকারী শ্াযু 

090810089 81%7:0--কংগ্লোবেট গ্রন্থি 

00119662151] 21%70- কোলেটেরিয়াল গ্রন্থি 

[00285] 9০:৮৪- পৃষ্টদেশীয় ধমনী 

10906008701)070- মধ্যমন্তিফ 

7505186০: ৫৪০৮ __ইজাকুলেটরি ডাক বা 

ক্ষেপণ-নালী 
* [50 ০৪৪৪--ডিম্বের আধার 

সা 0০০5- চবি 

39171051 20001) জনন-থলি 

3009000175819- গোনাপোফাইসিস 

1)850০9০5৮৪8--শ্বেতক ণিকা 

3199061001:5010 £%0611%- _মধ্যবন্ষলংলগ্র 

নলাযুগ্রস্থি 
11965600075010 £908119--পশ্চাদ্-বক্ষসংলগ্র 

সাযুপ্রন্থি 
[0 81002) £19109--ছাতা-গ্রস্থি 

17086-082070115298] 00101001830:0- 

গ্রাসনালীর উপরিস্থিত সংযোগকারী স্রাযু 
10610015010 £510£118---অগ্রবক্ষমংলগ্র 

্াযুগ্রস্থি 
90০ 08800115568] 00100701580:8--- 

গ্রাসনালী পরিবেষ্টিত সংযোগকারী ন্গায়ু 

[7160081910:020-- পশ্চাদ-মন্তি্ 

90675] 09158 00:0--অস্কীয় স্নায়ুরজ্জু 

হল শক্ডিতচ্ছিচক 

81110910621 087151- পৌষ্টিক নালী 

&105101610-_-আমাইলোলাইটিক 

82051010817 আযমাইলপ সিন 

&1069101 80001003779] ₹৪170-_ অগ্রস্থ উদর- 

দেশীয় শিরা 
&07101- আলন্দ 

19011 এলভিওলাই 
10916015901 610৩ 00170710010 20170012%1া 

₹812)--পাঁধারণ ফুসফুসীয় শিরাছিদ্র 
491100109-5970610)0197 20916076-- 

অরিকিউলে'-ভন্ট্রিকিউলার ছিদ্র 
8803:৮100-শবাতা স-প্রবেশ 

& 06075070010 9৮009 ৪596610- স্থয়ংক্রিয় 

্াযুতত্ত 
&.3070স্পআ্যাকন 

&106610102 01001010. 01908- অগ্রভাগের 

করোয়েড সংযোগ 

4797670৮- অস্তমুখী 

208778] 0০1০-- আনিমেল পোল 

&0060778 1/0170+--জলীয় পদার্থ 

4&00070:070086100- উপযোজন ক্রিয়া 

850360£৮ 208%5০৪- কর্ণকুহর 

4100110- আযাল্পিউলো 

4218] ৪/819600-আক্ষিক-কঙ্কাল 

09700105187 9810807--উপাঙ্গিক,কঙ্কাল 

4.0697807 00200- _সম্মুখভাগের করমু রি 

40715 1070-গোড়ালি সন্ধি 

10908] ০৯1 মুখ।ববর 

79550101511 বেসোফিল 

137%87- স্তি্ষ 

18108:8 ০:8%- বিডার্স্ যন্ত্র 

1311700 ৪০০$-- অন্ধ কেন্দ্র 

63170000181 ₹18100- দুরবীন-দৃষ্টি 

735183003506 ০:৪৯:৬--ভারসাম্য যন্ত্র 



পারিভাষিক শব্ব 

3139119-- কৃর্চ 

13007 ০1 17য010-- হাওয়েডের দেহ 

08০৯০৪-_অবসারণী 

010908%1 208:975-_পাযুছিদ্র 

0219150 920--কাড়িয়েক প্রান্ত 

১৭৫ 

0150:0307 19561-সকরয়েড স্তর 

6০:8-0911-- কোন-কোষ 

00709:090-_-অভিশ্ত 

0০10,99118---কল্গুমিলা 

0216111%8০--তরুণাস্থি 

0০2002 9119 ৫8০৮ সংযুক্ত পিত্ববাহী নালী 07%01520- করোটিকা' 
08011157য--জালক 

056509008 ৪:৪৮5৮--চাম ধমনী 

00008 ৪:691:1088৪-.কোনান আর্টারিওলাস 

07070896 $8770177%--কডি টেগ্ডিনি 

0%৮০:0, %০:10920- কেভাম আও কাম 

080] 70017770010 0%090277)- কেভাম 

পালমোকিউটেনিয়ম্ 

0%:0%19. ৪:০-_ক্যারোটিড. খিলান ধমনী 

05:0610. 11657:190৮-_ক্যারোটিড বন্ধনী 

081০810 15৮5705- ক্যারোটিড, 

ল্যাবাইরিস্থ 

0০911%00-30968677690--সিলিয়াকো 

মেসেন্টারিক ধমনী 

(0991159 %69যয-সিলিযাক ধমনী 

09176] 007০0৪ ৪596910- কেন্দ্রীয় 

সাধন 

0979৮:০-8701708] 1010--মস্তিক্-স্দৃক্লাবস 

067607%] 106100181)1197১-- গুরুগোলার্ধ বা 

সেরিব্রাল হেমিক্ফিয়ার 

007108 96118%6070--করপাল ্টিয়াটম্ 

0:ত7%। 09:0017-্ুরা সেরিত্ৰি 

09701091107) দেরিবেলম 

0970825] 0877085] ০0৮ 080100091-- 

কেন্দ্রগহবর বা নিটরোসিল 

07:2078] 109:০৪--করোটির ন্নাযু 

010%০%-__অবসারণী 

00119081778 $91১৪৪--সংগহীত নালী . 

00:79৪৯--করনিয়। | 

005397.041৯-- নেত্রবর্্জ কলা 

01951019-- কণা 

08%:0০91--কজির হাড 

[01659961%9 €19,7)0-_পুষ্টিগ্রন্থি 

1000063)07)--ডিওডিনম 

1)900102--ডেনড়ন 

[00788] 98৪0:০-_ পৃষ্ঠ নালী 

70০789] ৪978০7 ০০$-_ পৃষ্ঠদেশীয় সংবেদ 

গোড়া 
70788] 08ঘ৪--অক্কীয় দেশের ম্রাযু 

[10909007187 &09:৮০:৩- ইউস্রেচিয়ান ছিত্র 

15869০01519], £০০০-__ইউষ্টরেচিয়ান নালী 

[া025708--উতসেচক 

[7819811)- এরিপসিন 

চ/016%8110 ৪1০: এপিগ্যার্টিক ধমনী 

1768105] [18018%7- বহি:জগ্চলার 

908186102- প্রশ্বাম ভাগ 

ন:9817701)511- ইওসিনোফিল 

[06908] 050৮0-_বহিঃস্থ কারোটিড 

[10815 818--এপিফাইসিস 

[01000011018] 21500-উদ্বোধক গ্রন্থি 

15007860157 878691--রেচন-তত্তর 

[13:07961010- _নিক্গাশন 

নয৩-৪০০৮৪৮-- চন্মুথোলক 

17900152007 - এপ্ডোলিশ 

[দ):০-1:919$077--বহিঅস্তি 

[77)008191001- অস্তঃঅ্থি 

78505111078 6100, 01 আ6 00:06921৮--, 

| জলের সমতা 

ম৮ ০০1০৪৪--চবি-হৃতা 



এখত, 

10:08 618৪8৩--আবরণী অস্ত*কলা 

21970201] &766:5--ফিমোরাল ধমনী 

ভ08030-200515080515 ০1০ মুখমণ্ডলের 

ম্যানডিবল-অঞ্চলীয় শিরা 
মা0ত--ফাইবিন 

প্170682-_-ফাইব্রিনোজেন 

09107810- অগ্রমস্তিঙ্গ 

05092, 01 110110--মন্রে। ছিদ্র 

[ুন00618 দ্0(0019-_চতুর্থ প্রকোষ্ঠ 

ঘ'07৮09]0 200হ200--মহাববব 

[1]710 6621001121৩ ফিলাম টাবমিনালি 

া96০9৪-_-মল 

সুর91179,19 70100900010 ৪৮86920)--- 

স্ট-জনন-তন্থ 

প006865 05৪118--ফেনিষস্ট্র। ওভালিস 

পর15০1%- অনুজজ্বাস্থি 

শর100৫--উর্বীস্থি 

া:6111555100- নিধিক্তকরণ 

3705819--শ্ব সছিদ্র বা গ্রটিস 

9119৮ গ্রাসনালী ছিদ্র 

3%11-15908:+ পিত্তথলি 

015০9:10০--গ্রিনারিন 

915০০৪০- গ্রকোজ 

3610185] 86০75 জনন-ধমনী 

(75051%৮- দানা পুর্ণ 

0:505105698-- গ্রান্থুলোসাইটিস 

095 108%69:- মস্তিক্দের ধূনর পদার্থ অঞ্চল 

(31977010. ০8%ড16-_গ্রিনয়েড গহবর 

ঘু67560 60০6--যকুৎনলী 

[79060 78200795610 2506 -যকৃৎ অগ্রাশয় 

রসবাহিকা 
২79০৮ হাদ্যন্ 

70922921910--হিযোগ্রোবিন 

নল908610 ৪10 _যকৃত্শরা 

জীববিজ্ঞান-প্রবেশ--+৩য ভাগ 

ন5০17 0%:/111559--হাওয়েড, তরুণাস্তি 

[718779800- শীতঘুম 

লয০০0:5828--হাইপোফাইসিস্ 

[7100 0510- পশ্চাদ্-মস্তিকষ 

ন0709825 -প্রগণ্ডাস্থ্থি বা হিউমারাস 

ল1001007-8177%290--হাঁতুড়ির মত 

[06910] 1)া6িন 07177697009] 100961]1]-- 

অস্তঃনাসারন্ধ 

[10007988102 01 6109 67০- চোখের ছাপ 

[]1210- ইলিয়াম 

120680108110197 819০9--কোষধাস্তর-রন্ধ 

71190 ৪,৮9ম্য-_-ইলিয়াক ধননী 

11060808] 7981018,6100--অন্তঃশ্বসনকাধ 

[7769:-5001051% 8010৮817,--ইণ্টার- 

| অরিকিউলার প্রাচীর 

[05101296101 নিশ্বাস গ্রহণ 

[2059 1০০০ দুষিত রক্ত 

110697775] 08:0610--অস্ত-স্থ ক্যারোটিড, 

[101509100170-- ইন্ফানভিবুলম 

[11607 ০0 808070% 01 ঘ[ড108--ইণ্টার 

বা একুইডাক্ট অফ. সিলভিয়াস 

[7ও-_কণীনিকা বা আইরিস 

[0601708] 02 আ্ত'কর্ণ 

[0০৮ মুগ্ডি 

ঢ00০০- জান্ুসন্থি 

[800 1776956109-বৃহতৎ অন্তর 

[)0101828--গহ্বর 

1১156 ৮--যরৃৎ 

[510015৮০--লিপোলাইটিক 
[52701 লসিকা 

[510707796108--ললিকা-নালী 

[,/0001:9610 8৪687)--লনিকা সংবহনত্্ 

14816 00100011925 ₹্৪10--বামফুসফুসীয় শিরা 

[/81009] 581 _জিহবাদেশীম শিরা 

179705610 70765] 610--যকৃৎ পোর্টাল শিরা! 1791 %5£1016-_বাম অলিন্দ 



পারিভাষিক শব্দ ১৭৭ 
চর 

7,918 80260 %:01-বামদিকের প্রধান ধমনী 00610 1008৪ ০: 00202 012910105-- 

7,875002981 5৮6০ঘ্য -স্বরযন্ত্ীর ধমনী ৃষ্টিকেন্দ অঞ্চল ব। করপোঁরা বাইজিমিন। 

[1%69৮8] 59126০1৩--পার্বপ্রকোচ 0510109% ডিম্বাশয় নঃলী 

111806 89:09161%6--আলোক সংবেদী 0801168- ওটোলিখ 

[.921:79-লেজিনা 0:৮:৮- চক্ষুকোটর 

1091 |ঙ্ম-নীচেকার চোযাল 03503 076০৮9--উল্পম বা জাইগোট 

[8৯ লাভা 7208: গলবিল 
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ওহ প্পক্িত্ছিদ 

অমেরুদর্ভী (05511501515 ) 

ভ্যানিলা! ০শ্রাডিজ্সস্ন ( 77009208 07:06605 ) 

আবাদ ও স্বভাৰ (7780: ৪100 15901690) 

আযামিবা এককোধী প্রাণী। জীবের বৈশিষ্ট্য অন্্যায়ী ইহারাও খান 

সংগ্রহ করিয়া পরিপাক করে এবং ইহাদেরও শ্বসন, চলন, রক্ত-সংবহনন, 

এমনকি প্রজনন-প্রক্রিয়াঙ আছে। আমাদের যেমন প্রতিটি স্তর 

নিখু'তভাবে এক একটি নির্দিষ্ট কার্য সমাধা করে এবং যেমন প্রতিটি তন্ত্র 
পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে সহযোগিতায় আমাদের দেহের সজীবতা রঙ্গা 

করে, তেমনি আামিরার দেহ এককোধবিশ্ষ্ট হইলেও এই একটিমাত্র 

কোষে" উহার সঙজীবতার জন্য প্রতিটি কাধ সম্পাদিত হয়। ইহাই 

আমিবার জীবন-বৃত্তাস্তের বৈশিষ্ট্য এবং ইহা অতীব চমকপ্রদ ও 

আশ্চষজনক । 

আমিবা আছ্যপ্রাণী বা প্রোটোজোয়৷ পর্বের অন্ততূক্ত সারকোডিন: 

শ্রেণীর অন্তর্গত বনুপ্রকার প্রাণীদের মধ্যে একটি। প্রায় সর্বত্রই আযামিবার 

আবাস। পুক্কবিণীর জলে ও উহ্থার তলাকার পাকে, নোংরা! নর্দমায়, নরম 

মাটিতে, পচা নরম মাটিতে, ঝরে-পড়া পাতার উপর এবং ইহ] ছাড] খাল, 

বিল, ভোবা, নাল! প্রভৃতি স্থানে প্রচুর আযমিবা দেখা যায়) মাটির সবুজ 

শ্যাওলার উপর বা! জলজ উদ্ভিদের পাতার উপর চলমান অবস্থায়ও ইহাদের 
দেখা যায়। ইহা আমিবার ন্বাভাবিক পরিবেশ। এই পরিবেশে সাধারণতঃ 

আযামিব। প্রোটিয়স (27926 777068%5 ) নামক জলের আমিবা 

সহজেই পাওয়! যায়। অথুবীক্ষণ যন্ত্রের নীচে প্রসারিত অবস্থায় প্রাণীটিকে 

এক ইঞ্চির শতাংশের মত দ্রেখা যায় এবং খালি চোখে প্রাণীটিকে মাবিয়া 

পরীক্ষা করিয়া! দেখিলে খড়ির অতিক্ষুত্র চুর্ণের মত দেখায়। ইহাদের 

কোনও নির্দিষ্ট আকার নাই। অনণুবীক্ষণ যস্থের দ্বারা একটি জীবিত 
আযমিবা পর্যবেক্ষণ করিলে দেখ। যায় যে, ইহার প্েহের একদিক হইতে 
সদাই শুক্র অঙ্গুলির মত ক্ষণপদ (152%4002£5 ; 5108 _:58%৫০70- 

৫847) বাছির হয় এবং দেহের অন্যদিকের ক্ষণপদগুলি দেহের ভিতরে 

মিলাইয়া যায়। স্থুতরাং আামিবা কখনই কোন প্রকার স্থায়ী বা নির্দিষ্ট 
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আকার ধারণ করে না। ইহাদের এইপ্রকার ক্ষণে ক্ষণে বূপ-পরিবর্তনের জন্য 

গ্রাকিগের দেবতা “প্রোটিরসের” নাঘানুপারে ইহাব প্রঙ্গাতির নাম প্রোটিয়স 

দেওয়া হইয়াছে । কথিত আছে, গ্রীকদেবতা প্রোটিয়স নাকি ইচ্ছান্ুধায়ী 

নিজ রূপ পরিবর্তন করিতে পারিতেন। নিমে আমিবার কোষরূপ দেকছের 

বিভিন্ন অংশের বর্ণন! করা হইতেছে । 

দেহ (602611-0005) 2 

আ্ামিবার চারিধারে অথব1 আামিবাকে বেষ্টন করিয়া এক অতি স্ব, 

সজীব, ভেগা পর্দ| থাকে । এই পর্দাটিকে প্লাজমালিমা (72125,2157- 

15) বল! হয়। ইহা খুবই সক্কোচন-প্রসারণশীঙ্ | শুধু ইহাই নহে, পর্দাটি 
/ভগ্য হওয়ায় কোষের বাহির হইতে ভিতরে এবং কোষের ভিতর হইতে 

বাহিরে জলমিশ্রিত রাসায়নিক পদার্থ অভিশ্রবণ প্রক্রিয়ার দ্বার] যাতায়াত 

করিতে পারে। প্রাজমালিমা এই রাসায়নিক পদার্থগুলির যাতায়াতকে 

নিয়ন্ত্রণ করে । ইহা অত্যন্ত নবম এবং চটুচটে। প্রাজমালিমার ঠিক নিম়ে 

সাইটোপ্রাজমের বাহিরের অংশটি স্বচ্ছ এবং এই অঞ্চলের ঘনত্ব বেশী হওয়ায় 

ইহার মধ্যে কোন প্রকার কঠিন পদার্থ দেখিতে পাওয়া যায় না। 

সাইটোপ্লাজমের এই বাহিরের অংশটিকে বহছিঃপ্লাজম (20971257) বলা 

হয়। উহার ভিতরের অংশটিকে অন্তঃপ্রাজম (57570125%) বলা 

হয় এবং এই অঞ্চলকে আবার লাইটোপ্রাজমের ঘনত্ব অন্গসারে ছুই ভাগে 
বিভক্ত কর! হইবাছে । অন্তঃপ্রাজমের বাছিরের অংশটি অর্ধন্থচ্ছ এবং জেেলীর 

মত থল্থলে। এই অংশকে সেইজন্ত ল্লাজমাজেল (01251772%91) বলা 

কয়। অত্তঃপ্লাঞ্ষের ভিতরের অংশটি বেশ তরল এবং প্লাজমাজেলের ঘনত্বের 

চেয়ে ইহার ঘনত্ব অনেক কম। সেইজন্য এই অঞ্চলে সাইটোপ্রাজমের গতি 

কুস্পষ্টন্ূপে অণুবীক্ষণ যন্ত্রে পর্যবেক্ষণ করিলে দেখা যায়। এই অঞ্চলকে ইহার 
তরঙতার জন্ত প্লাজমামোল (০1257,2591) নামে অভিহিত করা হুয়। 

প্রজমাসোলের মধ্যে নানাপ্রকার পদার্থ দেবিতে পাওয়া! যাদ্ব। ইহাছের 
মধ্যে প্রাজমালোলের ভিতরের প্রধান পদার্থটি হইতেছে কোবের নিউক্রিষ়স 

(7%016%5) 1 ইহার আকার কমলালেবুর মণ্ড উত্তর ও দক্ষিণে চাপা। 

চঙ্গমান সজীব আযাঘিবার নিউক্লিয়স দেখা অতীব কষ্টকর । কিন্তু রঙ দিয়া 

অণুবীক্ষণ সাহায্যে দেখিলে স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া বাঁর়। নিউর্রি়নূটিকে 
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অতি স্ক্ষ নিউক্লিয় পর্দা বেষ্টন করিয়া থাকে। এই অতি বুম্দ্ম নিউক্রিয় 
পদার্থটিও (11927 7,27/279) বুঙ ধারণ করে। নিউক্রিয়প্রাজমের 

১নং চিত্র 

আযমিবার দেহের বিবিধ পদার্থ, স্তর ও গহ্বর দেখান হইতেছে । 

১, সংকোচনশীল গহ্বর (00:025061]9 ০0০19 ); ২, খাগ্য-গহ্রর (1০00. ৮০০16); 

কুমাজেল ; ৯, জল-গহ্বর ( 186৪: ৮৪০.5016) ; 

১০, ক্ষণপদ। 

৩, নিউক্রিয় ; ৪, প্লীজমালৌল £ ৫, প্রাজমাজেলের স্তর ;। ৬, হ্যালাইন কাপ; 
ণ৭ঃ প্লাজমালিম] ; ৮ 

মধ্যে ক্রোমোটিন জালিকার ( ০1:070800 136৮001) অস্তিত্ব স্পষ্টভাবেই 

জী. বি. (৩য়) --১৩ 
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দেখা যায়। প্রাজমাসোলের মধ্যে একটি বেশ বড় বুদবুদের মত গহবর দেখা 
ষায়। ইহা আকারে গোলাকার এবং ইহার বৃদ্ধি লক্ষ্য করিবার মত। প্রথমে 
এই গহ্বরটি অতি ক্ষুদ্ররূপে স্য হুয় এবং সাইটোপ্লাজমের মধ্যে সাইটোপ্ররজমের 
প্রবাহের সহিত ঘুরিতে থাকে ও সঙ্গে সঙ্গে নিজ আকারেরও বৃদ্ধি ঘটায়। এই 
গহবরটিকে সংকোচনশীল গহ্বর (০০010208112 220%915 ) বল। হয়। 

সংকোচনশীল গহ্বর যখন বুহৎ আকার ধারণ করে, তখন ইহ? ধীরে ধীরে 

বহিঃপ্রাজমের দিকে সরিয়া ষায় এবং কোষের কোধ-প্রাচীর না থাকান্ব উহা 

হঠাৎ সংকোচনের ফলে ফাটিয়া বায় । গহ্ববের ভিতরের জলীয় পদাথগুলি 

এইব্ধপ কোষের ভিতর হইতে কোষের বাহিরে নিক্ষিপ্ত হয়। সংকোচনশীল 

গহ্বর ব্যতীত আরও ছুই প্রকারের গহ্বর প্রাঞ্জমাসোলের ভিতর দেখিতে পাওয়। 

যায়। কতকগুলি গহবরের ভিতর কঠিন পদার্থ থাকে। ইহাদের খাগ্ঠ-গহবর 

(০০3-৮90%019 ) বল! হুয়। রাসায়নিক দ্রব্য মিশ্রিত জলের মধ্যে কঠিন 

খাছাগুলি নিমগ্ন অবস্থায় থাকে । খাদ্য-গহ্বরই আযামিবার সমগ্র পৌছ্িক-তন্ত্র। 

প্রচুর ক্ষুত্র ক্ষুদ্র স্বচ্ছ গহবরও অস্তঃপ্রাজমের মধ্যে থাকে । এইরূপ গহবরের মধ্যে 

কঠিন পদার্থ থাকে না। ইহাদের জলগহবর (71/267 ৮০০%০1৪ ) বল হয়| 

সংকোচনশীল গহ্বরের মত ইহাদের আকার ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পায় না। ইহা 
ব্যতীত অস্তঃপ্লাজমে তৈলবিন্দু, ধাতব কেলাস পদার্থ প্রভৃতি নান্াপ্রকার 

সঞ্চিত দ্রব্য পাওয়া] যায় । 

আামিবার দেহের চারিপাশ হইতে সরু সরু অঙ্কুলির মত ক্ষণপদ বাহির 

হইতে দেখা যায়। ক্ষণপদগুলি দরকার না! হইলে ধীরে ধীরে দেহের মধ্যে 
মিশিয়] যায়। সুতরাং ক্ষণপঞ্রগুলি অস্থায়ী অঙ্গ । 

আমিবার দেহের বিভিন্ন অংশের কার্কারিতা ( চা 00008 

06 1196 52110725 ৪9610060169 ০01 /81780608, ) 9 

0) প্রাজমালিম] প্রোটোপ্রাঞ্জমের চারিপাশ বেষ্টন করিয়া উনাকে রঙ্গ? 

করে। ইহ! ভেদ্য হওয়ায় অক্সিজেন, জল ও কার্ধনডায়ক্সাইভ অনায়াসে 

আামিবার ভিতর হুইতে বাহিরে এবং বাছির হইতে আযামিবার কোষের ভিতরে 
প্রবেশ করিতে পারে । প্রাঞ্জমালিম1 চটচটে ও সংকোচন-প্রসারণশীল হওয়ায় 

আযমিবার ক্ষপপদ স্টি-প্রণালীকে সাহায্য করে । (17) বহিঃপ্রাজম আমিবার 

ভিতরের অস্তঃপ্রাজমকে রক্ষা করে। (11) অস্থঃপ্লাজমের ভিতনে আযমিবার 
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প্রয়োজনীয় অঙ্গগুল থাকে। ইহার মধ্যে নিউক্লিয়স, সংকোচনশীল £হব্র, 
খাদ্য-গহুবর, এবং বিবিধ সঞ্চিত পদার্থ থাকে । অস্তঃপ্লাজম হইতেই আমিবার 

ক্ষণপদগুলির সৃষ্টি হয়| (1৮) নিউক্রিয়স আমিবান সকল ক্রিয়াই নিয়ন্ত্রণ 

করে। প্রঙ্জনন-প্রক্রিয়ায় ইহার বিভাগ ও কার্য আমিবার বংশবৃদ্ধি প্রধান 

সন্থায়। (৮) সংকোচন্শীল গহ্বর শ্বাস-ক্রিয়া এবং প্রধানতঃ অভিশ্রবণ 

ক্রিন্বাকে নিয়ন্ত্রণ করিয়া! আমিবার দেহ হইতে অতিরিক্ত জল নিফাশন করে। 

(1) খাদ্য গহ্বরগুলি খাছ্য পরিপাক করে এবং খাদ্যসার প্রোটোপ্রাজমে পরিণত 

হয়। (৮11) জল-গহ্বরগুলি সংকোচনশীল গহবরকে জল-নিফাশনে সাহথাধ্য করে 

এবং প্লাজেল অংশকে প্রাজমাসোলে পন্িণত করিবার সময় সক্রিয্প অংশ গ্রহণ 

করে। (5111) প্রাঞ্জমালোলের বিবিধ কোষগুলি আমিবাকে প্রয়োজনমত 

তব্ল ও সরল খাদ্যে পরিণত করিয়া উহার সজীবতা রক্ষা করে। (1) ক্ষণপদ- 

গুলির দ্বার] আ।মিবা চলাফের করিতে পাবে এবং তদ্দার] খাদ্য সংগ্রহও করিতে 

পাবে। ক্ষণপৰগুলি অতিরিক্ত সংবেদনশীল হওয়ায় উহ? বিপদ হইতে 
আমিবাকে রক্ষা করে। 

সস 

৮্তলম্ন-গুভ্তিজ্জা। 

( 1,0900100061029 ) 

আামিবার চলন-প্রক্রিয়! চমকপ্রদ্দ এবং আদিমতম | ইহার ক্ষণপদের 

সাহায্যে একস্থান হইতে অন্যস্থানে চলাফেরা] করে । এই প্রকার চলন- 

প্রণালী মান্বদেছের শ্বেত-১ক্তকণায় দেখা যায়। আামিবার চলন-প্রক্রিয়। 

এককোধী শৈবালেও দেখ! যায়। এই প্রকার চলন-প্রক্রয়াকে আমিবার 
মত চলন (21705027027) বলা হয়। অণুব'ক্ষণ যন্ত্রের নিবে 

আযমিবার চলন যেমন সহজ ও স্থন্দর দেখায়, প্রকৃতপক্ষে তাহা সেরূপ সহজ 

মোটেই নয়। ক্ষণপদ দেহের ষে কোন স্থান হইতে বাহির হয় এবং সাধাহণতঃ 

ছোট বড় নান। ক্ষণপদ্দের মধ্যে সবচেয়ে বড় ক্ষণপদ্টি চলনকার্ষে ব্যবহৃত 

হয়। আযমিবার যেদিক হইতে ক্ষণপদ বাহির হইতে আরম্ভ করে, উ্ার 

ঠিক বিপরীত-দিকের ক্ষণপদগুলি ধীরে ধীরে দেহের সহিত মিশিয়া যায়। 

বৃহত্তম ক্ষণপদটি যেদিকে ধাবিত হয়, আামিবা সেইদিকেই আগাইয়া যায়। 

কিন্তু সোজাভাবে আযমিবার চলন হয় *1। বৃহত্তম ক্গণপদটি ধাবিত হুইবার 
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পর উহার ছুইপাশ হইতে নৃতন নৃতন ক্ষণপদের সৃষ্টি হয়। নূতন ক্ষণপগুপি 
আমিবাকে বাকাভাবে আগাইয়া দেয়। আবার আ্যামিবা সামনের দ্রিকে 
কিছুটা অগ্রপর হইবার পর পুনরায় বাকিয়া যায়। কিভাবে ক্ষণপদ আমিবার 

দেহ হইতে বাছির হম, দে বিষয়ে বহু শতাব্দী ধরির় গ্রাণিবিদ্গণ গবেষণা 

করিয়া বিবিধ অভিমত জ্ঞাপন করিয়াছেন। প্রথম মভবাদটিকে “*পৃষ্ট-টান” 

(:5%/1902 2575£0% ) নামে অভিহিত করা হয়। ইছাদের মতে আমিবা 

প্রকৃতপক্ষে তরল প্রোটোপ্রাজমপূর্ণ গোলাকার জীব। আযামিব৷ সজীব হওয়ায় 

ইছার সাইটোপ্রাজমের মধ্যে বাসায়শিক পরিবর্তন হইলেই উহা! বিবিধ ঘনত্বধুক্ত 

মি টং চু ফা, সি 2 এ 

পি হত ২ 
তা ০28 

টা রর ১১০82 

] 
৪ 28 সি রি 11171 | 

ৰ ২নং চিত্র 

আমিবার রেখাচিত্রের দ্বার উহার চলন-পদ্ধতির সল-জেল মতবাদ 

(৪8০1-391 ০০: ) ব্যাথ্য। কর! হইতেছে । 

১, প্রাঙ্জমাসোলের শ্বোত; ২, বহিযস্তরীভূত প্রাজছমাজেল ; ৩, হ্যালাইন ক্যাপ। 

স্তরে বিভেদিত হয় । স্থতরাং তখন অ:বর আমিবার আকার গোলাকার 

খাকে না এবং সাইটোপ্লাজমের কম ঘনত্বযুক্ত স্তরগুলি স্তরের সমতা রক্ষা 

করিবার জন্য উ্ছাদের মধ্যে একটি টানের স্ুত্রপাত হয়! তখন স্তরগুলি 

বিক্ষিপ্রভাবে ধাবিত হইয়া ক্ষণপদের হ্যটি করে। 73677,019, 04502, 

179১১০% এবং 13719167 প্রভৃণ্তি প্রাণিবিদ্গণ এই মতবাদে পৃষ্টপোষক। 

তীহারা নানাক্ূপ রাসায়নিক দ্রব্যের সাহায্যে এই মতবাদের যুল কথা 

সপ্রমাণ করেন। কিন্ত আযমিবা পাঁরদের মত রাসায়নিক জড় পদার্থ 

নহে। আবার পূষ্ট-টানে পারদ-বিন্দু "ঘেদিকে গমন করে, তার ঠিক বিপরীত 

দিকে আধিবার গতিশ্োত দেখ! যায়। সর্বোপরি আযমিবা তরল নছে। 



অমেরুদৃণ্ডী ৃ ১৮৭ 

ইহা থকথকে জেলীর মত এবং ইহার শক্তিও বেশী। দেখ। গিয়াছে একটি 
প্যারামিসিয়মকে ইহা র1 ক্ষণপদের সাহায্যে দুইভাগে বিভক্ত করিতে পাবে। 

স্থতরাং “পৃষ্ঠটান* মতবাদ আযমিবার দেহ হইতে ক্ষণপদ্দ হষ্টির কারণ 

মোটেই নহে। 

দ্বিতীয় মতবাদটি সর্বজন্-স্মধ্িত। ইহাকে সব্দ্রতার পরিবর্তন 
(0727/£6 ০ %£5০০5) বা সল-জেল (5০1 221) বতবাদ বল] হয়। 

£7275212) 7215৮ এবং 8125 প্রভৃতি গু] ণিবিদ্গণ এই মতবাদের 

পৃষ্ঠপোষক | ইহার! বলেন, প্রথমে প্লাজমাজেলের (12125752861) কোন 
এক বিশেষ স্থানে সাইটোপ্রাজমের বিপাকীয় কার্ষের জন্য আসিভ নিগত 

হইয়া তথায় জম হয়। ইহার ফলে বেশী ঘনত্বযুক্ত প্লাজমাজেল স্থানটি তরল 
হইয়! প্রাজমাসোলে পরিণত হুয়। এই প্রাক্রয়ায় জল-গহবরের জলও সদ্য 

প্রবতিত প্রাজমাসোল অংশে মিলিত হইয়া উহাকে আরও তরল করে। 

এই তরল সাইটোপ্রজমের অংশ ভিতর হুইতে প্রাজমালিমা পর্দায় চাপ দেয়। 
ইঞাতে প্রাজমালিম] স্বভাব অশ্গষায়ী প্রসারিত হয়। প্রাজমালিম। প্রসারিত 

হইলে তরল সাইটোপ্রাজম অংশটি পথ পাইয়া, প্রসারিত গ্র4জমালিমার দ্রিকে 

ধাবিত হয় এবং একটি ক্ষুদ্র ক্ষণপদের স্ট্ি করে। তরল সাইটোপ্রাজমের 

চাপ ধীরে ধীরে বাড়িতে থাকে এবং ক্ষণপদটিও সেইরূপ বৃদ্ধিলাভ করে। 
আমিবার যেদিকে ক্ষণপদ্টির ্যষ্টি হুইয়াছে, উচহ্থার বিপরীত দিকের ক্ষণপদ- 

গুল ধীরে ধীরে দেহের সহিত মিশিয়া যায় । ক্ষণপদের চারধারে বহঃপ্রাজম, 

্বভাবতঃ সংকোচনশীল হুওয়ায়, ইহান্ সংকোচন নলাকার ক্ষণপদটি আরও 

সরু হইয়া! গিয়া] লম্বা হইয়া যায়। কিন্তু নলাকার ক্ষণপদের ভিতর দিয়া 
উপরোক্ত সংকোচনের চাপে তরল সাইটোপ্রাজম €যাহাকে আমরা 

প্লাজমাসোল বলি) নালিকার ন্যায় আরও প্রবাহিত হইয়া শেষ ক্ষণপদের' 

শীর্ধাগ্রে প্রাজমালিমার সংস্পর্শে আসিয়া ক্ষণপদের মুখের চারিপাশে ছড়াইয়? 

পড়ে। ইছার দ্বার ক্ষণপদের মুখের বহুঃপ্রাজমও তরল সাইটোপ্লাজমে বা 
প্রাজমাসোলে পরিণত হয়। সুতরাং ক্ষণপদের শীর্াগ্রে আর থকথকে জেনীয় 

মত পদার্থ থাকে না) ইহা! তখন সাইটেপ্রাজমে পরিণত হয়। কিন্তু ক্ষণপদের 

শীর্ষাগ্রের নিয়ে, উদ্ধার ছুইপাশের বহিঃপ্রাজম অংশটি পুর্-অবস্থার. মত 

থকথকে জেগীতে পরিণত হয়। ক্ষপপদের তরল শীর্ষাগ্রকে হ্যালাইন ক্যাপ 

(5777125 ০2) বলা হয়। এইরূপে একটি ক্ষণপদ পূর্ণতা লাভ করে। 



১৮৮ জীববিজ্ঞান-প্রবেশ-_-৩য় ভাগ 

প্রাজমাজেলের প্রধমে প্রাজমাসোলে পরিবর্তন এবং পরে ক্ষণপদের পার্থ 
প্লাজমানোল-স্তর পুনরায় প্রাজমাজেলে পরিণত করিয়া ক্ষণপদ সৃষ্টির কারণ 
ঘটায়। 

ন্ল্রেম্ন শ্রত্রেজা। 

(10501601015 ) 

খাদ্য প্রপাকের পর খাদ্যের কঠিন অংশগুলি আযমিবাব স্থান ত্যাগ 
করিবার সঘয় দেছ হইতে উহার যে-কোন স্থান ভেদ করিয়া বাহিরে 

অপসারিত হুয়। খাদ্য-দহুনের সময় কার্বন-ভায়কৃদাইড এবং নাইট্রোজেন- 

ঘটিত যে বাদায়নিক দ্রহ্য নির্গত হয়, তাহা অ-ভভ্রবণ-প্রক্রিয়ার দ্বার আামিবা 

দেহ হইতে অপদারিত করে। আযামিবার সাইটোপ্রাজমে কার্ধন ভায়কৃপাইডের 

ভাগ উহার পারিপাশ্থিক জলে ষে পরিমাণে থাকে, তাহার চেয়ে বেশী হওয়ায়, 

অভিভ্রবণ-প্রক্রিয্বা কার্ধকরী হয় এবং কার্বন-ডায়ক্সাইভ আমিবার দেহ 

হইতে অপসারিত হয়। নাইট্রোজেন-ঘটিত রাসায়নিক পদার্থও এইবপ 

অভিশ্রবণ-প্রক্রি্নার দ্বারা দেহ হইতে অপসারিত হয়। কেহ কেহ মনে করেন 
ষে, সংকোচনশীল গহ্বর কিছু পরিমাণে রেচন পদার্থ আমিবার দেহ হইতে 

অপসারিত করে। 

পুুভিত্িললা 

(1 00261018 ) 

আযমিব| খাদ্য হিসাবে এককোধষবিশিষ্ট উদ্ভিদ ও প্রাণী উভয়ই গ্রহণ 

করিয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে অসিলেরিয্বা (05০£1272 ), ডাক্সাটম 
(10207. ) ও নস্টাঁক (7০54০ ) প্রভৃতি শৈবাল আমিবার প্রধান খাদ্য । 

আযামিবা সজীব ও এবং কঠিন খাদয গ্রহণ করে বলিয়া ইহার খাদ্যগ্রহণ পদ্ধতিকে 

হুলোজোইক (720102%0 ) বলা হয়। ইহাদের মুখ বলিয়া কোন অঙ্গ 
নাই। খাদ্যবস্তর সন্ধান পাইলে বা উহার সংম্পর্শে আদিলে আামিবা ধীরে 
ধীরে দুইটি ক্ষপদ দেহ হইতে খাদ্যবন্ধর দিকে বাহির করে। এই ছুইটি 
ক্ষণপদ্দ খুবই সুম্ম ও লম্বা হয় এবং ইহারা প্রচুর জলসহ খাদ্যবস্তটিকে 



অমেরুদ্ডী ১৮৯ 

বেষ্টন করিয়া লয় । ক্ষণপদ দুইটি এমনভাবে খাদ্যের ছুই পাশ দিয়া ঘিরিয়া 
থাকে যাহার দ্বারা একটি খাদ্যআধারের (7০০ ০৮) স্থ্টি হয়। 
এখন খাদ্য-আধারের ছুই ধার বা ক্ষণপদের অগ্রাংশ দুইটি, পরস্পর 

পরম্পরের সহিত মিলিত হুইয়া, প্রচুর জলসহ খাদ্যবন্তটিকে দেহের ভিতর 
আবদ্ধ করে। এই সময় আযমিবার অন্তান্ত ক্ষণপদগুলি প্রায় লুপ্ত হইতে 
দেখা যায়। এখন খাদ্যবস্তটি জলে নিমগ্ন হইয়া আমিবার কোষের ভিতর 
ধীরে ধীরে ক্ষপদের চাপে প্রবেশ করে এবং জলদহ খাদ্যবস্তটি একটি 

৩নং চিত্র 

আযমিবার থাছ্-গ্রহণ পদ্ধতি দেখান হইতেছে। 

ক, কীটের হই পাশ দিয়া সাড়াশির মত ক্ষণপদের সৃষ্টি; থ, ক্ষণপদের অগ্রাংশ 

দুইটি মিলিত হইবার চেষ্টা ; গ, ক্ষণপদ দুইটি কীটটিকে বেষ্টন কবিয়াছে। 
ঘ, আযামিবা খাছা-গহবর সৃষ্টি করিয়াছে। 

১, ক্ষণপদ্দ; ২, জলমপ্র কীট; ৩, কীট; ৪, থাছ্য-গহ্ররের মধ্যে কীট। 

খাগাগহবরে (০9৫ 22০৮০?) পরিণত হয়। ছোট ছোট খাদ্যবস্ত আমিব। 

ছুই বা চারি মিনিটে নিজের দেছের ভিতর প্রবেশ করাইতে পারে, কিন্তু খাদ্য 

হজম করাইবার জন্ত কতট।1 সময় দরকার, তাহা খাদ্যের আকার ও প্রকারের 
উপর নির্ভর করে। 

ক্ষণপদের সংকোঠনের চাপে খাদ্যগহ্বরটি ধীরে ধীরে আমিবার 



১৯০ জীববিজ্ঞান-প্রবেশ- ৩য় ভাগ 

অন্থঃপ্রাজমের ভিতর প্রবেশ করে এবং ধীরে ধীরে ঘুরিতে থাকে। এই 
অঞ্চলেই খাছটি পরিপাক হয়। প্রথমে আমিবার সাইটোপ্রাজম হইতে 

হাইডোক্লোরিক আপিড নির্গত হয় এবং উহা খাগ্ঠ-গহ্বরে জলের সহিত মিলিত 

হুইয়া উহাকে অস্রজাতীয় করিয়া দেয়। এই অন্নজাতীয্ব পরিবেশে থাছ্য ধীরে 
ধীরে পরিপাক হয়। 

কিন্তু অন্ন খাছাবস্তকে পরিপাক করে না। সাইটোপ্রাজম হইতে নির্গত অল্প 

সজীব খাগছ্যবস্তকে মারিয়া দেয় এবং খাছ্যবন্তুটি অত্্প্রয়োগে ফুলিয়া উঠে। 

ইহার পর সাইটোপ্রাজম হইতে প্রোটিন পরিপাকের জন্ত পেপসিন 

(59%5% ) জাতীয় উতসেচক নিঃম্থত হুইয়া! খাছা-গহবরের জলে মিলিত হয়। 

পেপসিন উৎসেচক কেবলমাত্র অস্জাতীয় পরিবেশে সক্রিয় হয়। স্থতরাং এই 
ক্ষেত্রে পেপসিন আ্যামিবার খাগ্চবস্তর প্রোটিন অংশটুকু আমাইনে। 

আাীসিডে (477570 201) পরিণত করে। আযামাইনে। আাসিডভ তরল ও 

সরল প্রোটিন-জাতীয় রাসাম্নিক পদার্থ । খাছ্যবস্তর ন্রেহপদার্থগুলি আসি 

প্রয়োগে গলিয় যায়। ইহার পর আ্যমিবার সাইটোপ্রাজম হইতে ক্ষার 

নির্গত হয় এবং উহ খাদ্যগহ্বরে প্রবেশ করিয়! প্রথমে হাইড্রোক্লোরিক 

আাসিভকে ধ্বংস করিত্বা দেয় এবং খাদ্যগহ্ববের জলকে ক্ষারজাতীয় কিয়! 

দেয়। এখন খাদ্যগহররের নিকটস্থ সাইটোপ্রা্ম্ হইতে ট্রাইপেসিন 
€7715%%৫ জাতীর উৎসেচক নির্গত হয় এবং ইহা ক্ষার-জাতীয় পরিবেশে 

অবশিষ্ট প্রোিন-জাতীয় খাদ্যবস্তকে প্রথমে পেপটোন (90752 ), পরে 

আযামাইনে আাসিডে পরিণত করে । নেহসার পদার্থগুলি ফ্যাটি আাঁদিডে 

(1772£2 2০/9) বুপাস্তরিত হয়। প্রাণিবিদগণের মতে আমিবা শর্করা 

পরিপাক করিতে পারে না । অতি মু “কডঙগিভার অয়েল” আামিবার দেহে 

প্রয়োগ করিয়া দেখা গিয়াছে যে, উহা সহজেই পরিপাক হয়। পূর্বে বল! 
হইয়াছে যে, খান্য-গহ্বরটি আযমিবার অস্তঃপ্লরজমের ভিতর ঘুরিতে থাকে। 

তরল ও সরল খাধ্যরস এখন খাদ্যগহবর হইতে ধীরে ধীরে গহবরের প্রাজমালিম! 

পর্দার ভিতর দরিয়া সাইটোপ্রাজমে প্রবেশ করে। ইহাতে খাদ্যগহ্বরের 

বৃত্তাকার পরিধি-বেখা ধীরে ধীরে অসমান দেখায় এবং আকারে ছোট হুইয়। 

যায়। এইভাবে খাদ্যগহ্বরের তরল খাদ্যসার সম্পূর্ণভাবে সাইটোপ্রাজমে প্রবেশ 
করে এবং নৃতন সাইটোপ্রাজমে পরিণত হয়। আযামিবার দেহের ভিতর 

সেইজন্ নানা! আকারের খাদযগহধর দেখা যায়। খাদ্যগহবর খাদ্যের মধেে 
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যে অংশগুলি কঠিন থাকে, তাহা হম না; সেগুলি আমিবা রেচন- 

প্রক্রিয়ার ছার] দেহ হইতে অপসারিত করে। স্থতরাং এক-একটি খাছ্য- 

গহ্বর আমিবার পোৌষইীক তস্ত্রের কাজ করে। 

স্বাল-জ্র ক্রি 

€ 7২০91119010 ) 

আযামিবার শ্বাস-প্রক্রিয়ার জন্য বিশে কোন যস্বনাই। জলে দ্রবীভূত 
অকজেন আযাঁমিবার দেহের ভিতর প্রবেশ করে। দ্রবীভূত অক্িজেন 

অস্তঃঅভিন্্বণ প্রক্রিয়া অনুযায়ী প্রাজমালিমা-ভেদ্য পর্দার ভিতর দিয়া প্রবেশ 

করে। দ্রবীভূত অক্সিজেন আযামিবার সাইটোপ্রাজমে খুবই কম থাকে এবং 
আামিবার দেহের বাছিরে জলের ভিতর দ্রবীভূত অকিজেনের পরিমাপ 

অপেক্ষারুত বেশী থাকায়, উপরোক্ত অস্তঃঅভিম্রবণ কার্যকরী হয়। দ্রবীভূত 

অক্সিজেন পু্ি-ক্রিয়্ার দ্বারা অঞ্জিত খাদ্যরসকে দহন করিয়া উহার ভিতর 
হইতে স্থিব্রশক্তিকে গতিশক্তিরূপে নির্গত করে। ইহাই প্রকৃত শ্বাস-ক্রিয়।। 
খাদ্যসার হইতে শক্তি নির্গত করিবার সময় দ্রবীভূত কার্ধন-ডায়ক্পাইভ 
এবং নাই;ট্রাজেন-ঘটিত রাসায়নিক পদার্থও নির্গত হয়। দ্রবীভূত কার্ধন- 
ডাইকৃসাইডের পরিমাণ আমিবার সাইটোপ্রাজমে বেশী হইয়া যায় এবং 
আমিবার দেহের বাহিরের জলে উহার পরিমাণ অপেক্ষাকৃত কম থাকায়, 

প্রাজমালিম'-ভেদ্য প্দার মধ্য দিয়া বঞিঃঅভিম্্রবণ প্রক্রিয়া শুরু হয়। ইহার 

ছার] হীরে ধীরে আমিবার দেহ হইতে দ্রবীভূত কার্বন-ডায়ক্সাইড গ্যাস বাছির 

হইয়া যায়। দেখা গিয়াছে সংকোচনশীল গহ্বর দ্রবীভূত কার্বন-ডাইক্সাইড 
নিফাশনে অংশ গ্রহণ করে না, কেবলমাত্র নাইট্রোজেনঘটিত পদার্থগুলি ইহাক্স 

সাহায্যে বোধ হয় নিফাশিত হয়। 

জভিিভ্রহঞশন্নিঅিজভ্রণ। 

€ 05000 [০60196101 ) 

সংকোচনশীল গহ্বরের সৃষ্টি ও ধ্বংসের উপর আযামিবার সজীবতা সম্পূর্ণ- 

ভাবে নির্ভর করে। প্রথমে আামিবার সাইটোপ্রাজমে বিন্দু বিন্দু হচ্ছ জলীয় 
পদার্থপূর্ণ গহবর দেখ যায়। পরে গহ্বরগুলি একত্রিত হইয়! একটি অপেক্ষাকৃত 

বড় গহ্বরে পরিণত হুয়। এই স্বচ্ছ জলপুর্ণ গহবরটি ধীরে ধীরে ছোট 



১৯২ জীববিজ্ঞান-প্রবেশ--৩য় ভাগ 

ছোট জঙ্গবিন্দু সহধোগে আকারে বড় হইতে থাকে। যখন উহ! বেশ বড় 
হুইয়] বায় তখন গহববটি ধীরে ধীরে আযামিবার বহিঃপ্লাজমের দিকে ধাবিত 

হয়। বহিঃপ্রাজমের মধ্যে প্রবেশ করিবার পর উন? হঠাৎ-সংকোচনের ছারা 

ধ্বংস হইয়া যায় এবং উহার ভিতরকার জঙ্গ আমিবার দেহের বাছিরে নিক্ষিপ্ত 

হয়। এই জবপূর্ণ বৃহৎ গহ্বরটিকে সংকোচনশীল গহবর (00%৮0015 
20%০916 ) বলে। একটি সংকোচনশীল গহ্বর ধ্বংসপ্রাপ্ত হইলেই আযমিবার 

দেহের ভিতর দ্বিতীয় সংকোচনশীল গহবর উপরোক্ত প্রণালীতে সৃষ্টি হয়। 

সর্ব অবস্থায় আযমিবার দেহের ভিতর একটিমাত্র সংকোচনশীল গহ্বর দেখা 

যায়। প্রমাণিত হুইয়াছে যে, আমিবার সংকোচনশীগ গহ্বরের জলে কোন 

রেচন পদার্থ মিশ্রত থাকে সা | স্থতরাং ইহা! অ)ামিবার দেহ হইতে অতিরিক্ত 

জল বাহির করিয়া দেয়। এখন আমিবার দেহের ভিতর কি কি উপায়ে জল 

প্রবেশ করে, তাহার একটি মোটামুটি ধারণ! থাক প্রয়োজন। প্রথমতঃ শ্বাস- 
ক্রিমার ছ্বারা আমিবার দেছের ভিতর জলের স্থট্টি হ্য়। দ্বিতীয়তঃ, আমিবার 

সজীব-খাপ্ গ্রহণের সময প্রচুর জল উহার দেহে খাদ্যকে নিমগ্র করিয়। প্রবেশ 

করে। তৃতীয়তঃ, অস্তঃঅভিন্র বণ-প্রক্রিয়ার সময় দ্রবীভূত অক্সিজেনের সহিত 
প্রজমালিমা-ভেদ্য পার্দ। দিয়া জল প্রবেশ করে। সুতর!ং বোঝা যাইতেছে যে, 

আমিবার দেছে প্রচুর জঙ্গ অনাবশ্টকভাবে প্রবেশ করে এবং ইহাও সত্য যে, 
এই অতিরিজজল আ্যামিবার দেহ হইতে নিকাশিত না হইলে জলের চাপে 

ফাটিয়! আযামিবার মৃত্যু অবশ্তস্াবী। সৃতরাং বাহাতে আযামিবার দেহে উপযুক্ত 
পরিমাণে সর্বপা জল থাকে এবং অতিরিক্ত জল যাহাতে উহার দেহ হইতে 

নিষ্কাশিত হয়, তাহার জন্তই সংকোচনশীল গহ্বরের স্ষ্টি। ইহা অস্তঃঅভিম্রবণ 

প্রক্রিয়ার হারের সহিত সমানভাবে স্ষ্ট হয় এবং অতিরিক্ত জল আামিবার 

দেহের ভিতর রাখিতে দেয় না। ইহাই সংকোচনশীঙ্গ গহবরের কার্য এবং 
ইহাকে অভিঅবণ-নিয়ন্ত্রণ বল হয়। 

বিবিধ উদ্দীপকের প্রতি আমিবার প্রতিক্রিষা! (76501036 

€0 91110700011 ) 5 

যে-কোন প্রকার পারিপার্বিক আবহাওয়ারার পরিবর্তনই আ্যামিবার 
উদ্দীপকের কারণন্বক্ধপ হয়। প্রথর আলোকে বা তীব্র রাসায়নিক পদার্থ 

প্রয়োগে আযমিবা সন্রিপ্নভাবে সাড়। জয়! তংক্ষণাৎ পশ্চাদ্ধাবন করে। 

অনুবীক্ষণ যন্ত্রের তলায় সজীব আযমিবাকে ছু'চ দয়া খোচা দিলে উহ সঙ্গে 



অমেরুদণ্তী ১৯৩ 

সঙ্গে উক্ত স্থান হইতে সরিয়া যায়। জলের তাপমাত্রা বধিত করিলে আযামিবা 
ধীরে ধীরে শীভল জলের দিকে সরিয়। যায়। মহ আলোকে আমিব। 

আনন্দিত হইয়া! আলোকের দিকে আগাইয়া যায় । সেইন্ষশ খাদ্যবস্তর সন্ধান 

পাইলে বা সংস্পর্শে আসিলে আযামিবা উহ্থাকে ক্ষণপদ দরিয়া তৎক্ষণাৎ জডাইয়। 

ধরে। 300 তাপমাত্রায় আমিবা সাধারণভাবে জীবনযাপন করিতে পারে 

কিন্ত 33০0 এর বেশী তাপ বাড়াইয্া! দিলে আমিবা অন্বম্তিবোধ করে এবং 
উক্ত স্থান হইতে পলাবন করে। অধ্যাপক জেনিংস (০67:7745 ) সারা! 

জীবন আযমিব! লইয়! গবেষনা! করিয়াছেন। তাহার মতে আযামিবা স্থখ-হুঃখ, 

জ্বালা-যন্্রণা ও ক্ষুধা-তৃষ্ণ। প্রভৃতি অনুভূতি, নানাবিধ ভাব ও ভঙ্গীর সবার যে- 

কোন উচ্স্তরের প্রাণীদের মত প্রকাশ করিতে পারে । 

আযমিবার নিউক্লিয়সের সহিত সাইটোপ্লাজমের সম্বন্ধ (179 
£০19 0107) 1০2০6৮৮6210 606 1010501605 8100. (1০ ০6 1919851]0) 2 

আমিবার নিউক্লিরসের সঙ্ছিত সাইটোপ্রাজমের সম্বন্ধ লইব! বহু প্রাণিবিদ্ 
গবেষনা করিয়াছেন । অনুন্বীক্ষণ যঙ্ত্রের নিয়ে সঙ্ীব আমিবার দেহ হইতে 

নিউক্লিয়লটি ব্যবচ্ছেদ করিয়া দিলে দেখা যাইবে যে, নিউক্লিয়স এবং 

সাইটোপ্লাজম অংশ উভয়ই নষ্ট ক্ইয়া গিয়াছে । আবান্ নিউক্রিয়সের সহিত 

কিছু অংশ সাইটোপ্রাঞম ব্যবচ্ছেৰ করিয়া দিলে দেখা যাইবে ষে, সাইটোপ্রাজম- 

সহ নিউক্লিয়দ অংশটি সজীব থাকে এবং কেবল সাইটোপ্রাজম অংটি নষ্ট হুইয়া 

যায়। নিউক্ুত্রদ-সহু সাইটোপ্রাজম অ.শটি ধীরে ধীরে বড় হয়, এবং পরে 

একটি পূর্ণাঙ্গ আযামিবায় পরিণত হয়। স্থতরং উপরোক্ত পরীক্ষাগুলিতে 

বোঝা যায় যে, নিউক্লিয়ন যদিও আযামিবার সমস্ত কোষের যাবতীয় কার্য 

পরিচালন] করে, তথাপি সাইটোপ্রাজমের সহযোগিতা না পাইলে উহা? কোন 

কাজই করিতে পারে না। 

ভকম্ন-প্র ক্রি 
€ 761910000061012 ) 

জনা, বৃদ্ধি ও মৃত্যু জীবনের বৈশিষ্ট্য । আামিবার জীবনেও এই তিনটি 

দশ] হারাই ইহার জীবনচক্র সমাপ্ত হইয়াছে । আযামিবার মৃত্যু লইয়া 

প্রাণিবিদ্গণ অনেক আলোচনা করিয়়াছেন। কেহু বলেন, আমিবা অমর; 
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আবার কেহ বলেন, আযমিবার মৃত্যু স্পষ্ট। কিন্তু আামিবার মৃত্যু-রহস্ 

জানিতে হইলে উহার বিবিধ বংশবৃদ্ধি প্রণালী €থমে জান! প্রয়োজন এবং তাহ 
নিয়ে বর্ণনা করা হইতেছে £ 

৪নং চিত্র 

যুগ্র-বিভাজনেব সময় আমিবার বহিরাকৃতি দেখান হইতেছে। 

ক- ও, ষুগ্র-বিভাজনের দশা । 

আমিবার বংশবৃদ্ধি-প্রণাশী অতি সাধারণ। ইহাদের এই প্রণালীতে 
যৌনত্বের কোন ইঙ্গিত পাওয়া যায় না| স্থতরাং বংশবৃদ্ধ-প্রণালী ন্বভাবতঃ 

অযৌন (9595 )। অযৌন বংশবৃদ্ধি-প্রণালী ছুই প্রকারের, যথা-_- 
(ক) ষুখ্ম-ৰিভাজন (81087 £155$019 ) এবং বচ্ছ-বিভাজন (78 510016 

£1551019 )। 
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(ক) যুগ্প-বিভাজন (8£9ঞ:ড £9992))£ এই বিভাজন-প্রণালী 
পরিবেশের উপর নির্ভরশীল। যখন খাল, বিল্গ, নাল! ও মৃতিকায় প্রচুর জল 
থাকে এবং আযমিবা যখন অতি সহজেই খাগ্য গ্রহণ কথিতে পারে-__-তখনই 

যুগ্-বিভাজন প্রণালীর দ্বার! ইহার বংশ-বিস্তীর করে। মোট কথা, 

আযমিবার স্থসময়ে বংশবৃদ্ধি প্রণালী হইতেছে যুগ্-বিভাজন পদ্ধতি। এই 
'সময় প্রচুর খাছ্য পাইয়া আযামিব! নিজের দেছের আকার বৃদ্ধি করে। উহার 

পি সঃ 2 লি ডু 

৬. পু ১০৪ ৫ ০ 
নত 

পি 

রি “২, রঃ ছি 
ত 4০ ৭ শশৈশ 

১ শিশ ্ চাল শ্ রি 

ক রে টি তিতা, ৪ শত শ 

আঃ কি এ রশ শি দি 
৭০ ॥ তি 

রহিত ৮৯০ ১ ৪ রর ১৮৭ রর রঃ রর শি 

রি 2 

৫নং চিত্র 

রেখ!-চিত্রের দ্বান্ন। আমিবার যুগ্ম-বিভাজন পদ্ধতির বিবিধ দশ! 

(ক -ঘ) দেখান হইতেছে 

দেহের সাইটোপ্রর্ঘ বাড়িতে বাড়িতে এমন এক অবস্থায় আসিয়! পৌছায়, 
যখন আর আযামিবা সুষ্ঠভাবে দেহের বিপাকীয়-কার্ধ সম্পন্ন করিতে পারে ন|। 

ফলে যুগ্ম-বিভাজনের স্থট্টি হুয়। যুগা-বিভাজনের পূর্বে আমিবা ধীরে ধীরে 
দ্রেহের আয়তন হ্রাস করিতে আযামিবা তখন আপ্রাণ চেষ্টা করে। ইহারই 

দেহের চারিপাশ হইতে ক্ষণপদগুলিকে খ্দহের ভিতর লু করিয়া লয়। দেছের 

আকার প্রায় এককথায় তখন গোল বল! হয়। কিন্তু ভালভাবে নিরীক্ষণ 
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করিলে ক্ষণপদ্দের মৃপগুলি উহার দ্েছের চারিপাশে দেখা যায়। এই সময় 

আযামিবার নিউক্লিয়সটি অপেক্ষাকৃত বড় এবং স্পষ্ট হয়। ধীৰরে ধীরে নিউ- 

ক্লিয়সটি আড়াআডিভাবে বাঁড়িতে থাকে এবং মাইটোসিস্ প্রক্রিয়ায় ছুইভাগে 

বিভক্ত হয়। প্রথমে নিউক্রিয়স বেশ লম্বা হইবার পর উহার মধ্যবর্তাঁ অঞ্চঙ্গ সরু 

হইতে আর্ত করে এবং উষ্বার ছুইদ্িক স্থুল হুইয়! গোলাকারে পরিণত হ্যু। 

এই অবস্থায় নিউক্লিয়সকে ডঙ্বরুব্ মত দেখায়। নিউক্রিঘ়্সের মত আমিবার 

দেছও আড়াআড়িভাবে দৈর্ধো বাড়িতে থাকে এবং দেহের মধ্যবততাঁ অঞ্চলের 

দুই পাশ হুইতে খাঁজ .দখ। ষায়। নিউক্লিয়সটি যতই লম্বা হইতে থাকে, উহার 

মধ্যবতাশ অঞ্চল ততই সরু হুয়। আামিবার দেহও সেই অনুপাতে লম্বা হয় 

এবং উহার মধ্যবতাঁ অঞ্চলের থাজও গভীর হইতে থাকে । নিউক্লুয়সের 

 মধ্যস্থল অতি হৃক্ম হইয়া অবশেষে ছুইভাগে বিভক্ত হুইয়া যায় এবং দুইটি 

অপত্য-নিউক্রিয়সে পারণত হয়। ইহার পরই আযামিবার সাইটো প্লাজমও 
মধ্যস্থল হইতে ছুইভাগে বিভক্ত হুইয়া যায়। ইহার ফলে একটি আযামিবা 

দুইটি অপেক্ষাক্ত ক্ষুদ্র আমিবায় 

পরিণতহয় । এখন এই দুইটি কোষকে 

নবজাতক আ্যামিবা বা আামিবা 
অত্তান (22:27:57 217,094 বল 

হয়। নবজাতক আ্মিবাগুলি মাতা 

আমিবার মত খাচ্য গ্রহণ করিয়া 

পৃথকভাবে স্বাধীন জীবনযাপন করে । 

উাঝা পরিশত হইলে মাতার মত 

ষুগাবিভাজনের ফলে আবার নব- 

জাতকের হৃষ্টি করে। স্থতরাং মাতার 

সজীব দেহ দুইভাগে বিভক্ত হইয় ৬নং চিত্র 
আ]ামিবার যুগা-বিভাজন বিবিধ দশার দুইটি সজীব স্বাধীন সম্তানে পরিণত 
সময় উহার নিউক্রিয়মের বিভিন্ন অবস্থা 

( ক-খ ) দেখান হইঠেছে। হইতেছে । অতএব আ্যামিবার 
১, ডন্বরুর মত আকারপ্রাপ্ত নিউক্রিয়স ; কোথাও মৃত্যু নাই। ইহার] অমর। 

টির কিন্ত মাতা দুইভাগে বিভক্ত হইবার 

পর উহার কোন পৃথক অস্তিত্ব থাকে নাশ হৃতরাং মাতার জীবন, উদ্ধার বৈশিষ্ট্য ও 

সত বিভাজনের পর, শেষ হুইয়!যায়। ইন্থাই এককথায় মাত'-আ্যামিবার 
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মৃত্যু। কারণ বিভাজনের পর মাতাকে মাতা বল! হয়, তখন উচ্থার দের 

দ্বার] দুইটি সম্তানের সৃষ্টি হইয়াছে । অতএব আামিবা অমর কিংবা মরণশীল 
তাহা সহজে সিদ্ধান্তে উপনীত হুওয়! যায় না। শুধু ইহাই বলা যাইতে পারে 
যে, মাত] ও সম্তানের মধ্যে আমিবার জীবনচক্র আবতিত হয়। সাধারণতঃ 

বর্ষার সময় যুগ্ম-বিভাজন-প্রণালী অনুুপারে আমিবার বংশবুদ্ধি হয়। 

(খে) বহু-বিভাজন (?0101716 £1551010 ) 5 

ধুগ্ম-বিভাজনে আযামিবার পক্ষে যে ধরনের পরিবেশ প্রয়োজন, বস্থ- 

বিভাজনে বংশবৃদ্ধির সময় উহ্বার ঠিক বিপরীত পরিবেশের প্রয়োজন হয়। 

যখন নালা, খাল ও পুঞ্ষত্রিণী প্রভৃতি শ্ুবাইয়া যায় বা উহাদের জল পচিয় 

ু্গন্ধপূর্ণ হুয় এবং মৃত্তিকায় জল থাকে না, তখন আযামিবার বড়ই অন্থবিধা 
হয়। জলই জীবের প্রাণ। জল না থাকায় আঁমিবা জল পায় না এবং জলজ 

সজীব খানও পায় না। ইহার ফলে ধীরে ধীরে আমিবার দেহের বিপাকীয় 

কার্ধগুলি সুষ্ঠভাবে 

কাধকরী হয় না। খাছ্ছের 

অভাবে দেহ জীর্ণ ও পঙ্গু 

হইয়া যায়। এইবূপ সময় 

এবং এই ধরনের পারি- 

পাশ্থিক আবহাওয়ায় 

আমিবা বনহু-বিভাজন 

প্রণালীর দ্বারা বুংশবৃদ্ধি 

করে। এই প্রণালীর 

দ্বারা আমিব! নিজেকে 
৯ ৭ (ক) নং চিত্র 

নিশ্চিত হাহা রা আমিবার বহু-বিভাজন-পদ্ধতির বিবিধ দশা! 

কনে এবং এইবপে জীবন দেখান হইতেছে । 
ক, আবরণী-বেষ্টিত আমিধার ভিতরকার নিউক্লিয়সের 

কাত প্রতিকূল পরি- বিভাজন খণ্ড-খণ্ড ভাবে দেখান হইতেছে । 
বেশকেও কাটাইয়া দেয়। ১, বহিঃআবরণ ; ২, অস্তঃআবরণ ; ৩, মধ্য-আবরণ ; 

আযমিবা প্রথমে উহার ৪, খণ্ড-খণ্ড নিউক্লিয়সের অংশ । 

দেহের সমগ্র ক্ষণপদগুলি সংকুচিত করিম দেহটিকে গোলাকারে পরিণত করে । 

উহ্থার সাইটোপ্লাজম হইতে এই সময় তরুল-রস নিঃম্তত হয় এবং দেহ-রূস 
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প্রাঞজমালিমাকে আবৃত করে। বাতাসের সংস্পর্শে নিঃস্যত বদ কঠিন 
কইয়া যায়। এইভাবে আযমিবার দ্েছের চারিদিকে বা দেহবেষ্টন করিয়া 

তিনটি পর্যায়ক্রমে আবরণী (০5) রচিত হয়। প্রথম আবরণীকে 
বছিঃ-আবরণ (7£০95), দ্বিতীয় আবরণীকে মধ্য-আবরণ 

(715০90)5 ) এবং তৃতীয় আবন্ণীকে আত্তঃ-আবরণ (.27220)5) 

বলা হয়। এই ভাবে 

আআমিবা নিজ দেহকে 

পারিপাশ্থিক আবহাওমা 

হইতে রক্ষা করে। 

& আবরণী-বেষ্টিত আমিব+- 
গুলি খুবই হালকা হয় 

এবং €বশাখ মাসের ঝড়ে 

৬ ধুলার সহিত সহজেই 
উড়িয়া ষায়। এখন আব- 

রণীর ভিতরে আমিবার 

৭ (থ) নং চিত্র 
আযমিবার বহু বিভাজন পদ্ধতির বিবিধ দশ! 5 হা 

দেখান হইতেছে। হয়। উহার নিউক্িয়পটি 
থ, সিউডোপাডিওস্পোরের (6৪850079010370:9 ) ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসংখ্য খণ্ডে 

স্ষ্টি দেখান হইতেছে । 
৫, সিউডোপোডিওস্পোর ; ৬, আবরণ । বিভক্ত হইয়া যায়। 

প্রতিটি নিউক্রিরন খণ্ড 

'আযামিবার কিছু অংশ সাইটোপ্রাজম গ্রহণ করিয়। অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কোষের 

সৃষ্টি করে। এই কোবগুলিকে লিউভোপোডিওস্পোৌর (258%2010020- 

5০76 ) বা ক্ষণপদের বীজ বলা হয়। যতদিন পর্যন্ত পারিপাশ্বিক আবহাওয়া 

অর্থাৎ নালা, ভোবা, খাল, পুষ্করিণী ও মাটি জলপূর্ণ না হুয় এবং আামিবার 
উপযোগী জলজ প্রাণীতে ভরিয়া! না ওঠে, ততদ্দন সিউভোপোডিওস্পোরগুলি 

আবরণীর ভিতর স্থপ্ত অবস্থায় থাকে। সাধারণতঃ গ্রীষ্মকালে বহু-বিভাজন 

প্রণালীর দ্বার] আযামিবা বংশবৃদ্ধি করে এবং সিউভোপোডিওস্পোরগুলি 

গ্রীষ্মকালের পর বর্ষার প্রারস্তে, আবরণী, জলের রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে ফাটিয়া 

যায় এবং সিউডোপোডিওস্পোরগুলি প্বাহির হইয়া আপে। বর্ধার নতুন 

জলে উহার! ক্ষণপদ নিক্ষেপ করিয়া! চলাফের1 করে এবং খাদ্য সংগ্রহ করিয়া 



অমেরুদণ্তী ১৯৯ 

স্বাধীনতায় জীবন অতিবাহিত করে। ষুগ্ম-বিভাজন প্রণালীর দ্বার] বংশবৃদ্ধিতে 
একটি আযামিব1 ছুইটি অপত্য আ্যামিবায় পরিণত হুয় কিন্তু ব-বিভাজন প্রণালী 

সবার! বংশবৃদ্ধিতে একটি আামিবা অসংখ্য ক্ষুত্র ক্ষুদ্র “ক্ষুদে” আযামিবার স্যরি করে। 

পরে ক্ষুদে আমিবাগুলি পূর্ণাঙ্গ আমিবার পরিণত হুয়। 

্মেম্িস্টিসি 
€ 00020055018 ) 

মনোসিস্টিসও আদ্যপ্রাণী। কিন্তু ইহার আীবনধারণ প্রণালী আযামিবার 

মত নহে । মনোসিস্টিস, আদ্যপ্রাণী পর্বের বহুবিধ পরজীবীর মধ্যে একটি 

অভীব সরল পরজীবী । তোমরা জান, পরজীবী ছুই প্রকার । একপ্রকার 

পরজীবী অন্ত প্রাণীর দেহের বাহিরের অঙ্গে বাস করে এবং দেহের বাহির 

হইতে রক্ত বা খাদ্যরস শোষণ করিয়া জীবনযাত্রা নির্বাহ করে। মানুষের 

মাথার চুলে যেমন উকুন এবং হাতে ও পায়ের চুলে যেমন চাম। ইহাদের 
বছি:পরজীবী (০0275%6 ) বলা হুয়। কিন্ত মানুষের পেটের ভিতরকার 
গোল কৃমি, ফিতা কমি ওছুক কৃমি ইত্যাদি পাকস্থলীর ভিতর হুইতে রক্ত বা 

খাদ্যরস শোষণ করিয়া! জীবনধারণ করে। ইহাদের সেইজন্ত অন্তঃপরজীকী 
(1%292725%5 ) বলা হয়। মনোসিস্টিসও একটি অস্তঃপরজীবী, কিন্ত ইহা 

মানুষের নহে, কৌচোর অন্তঃপরজীবী। কেঁচোর শুক্রদংত্রাস্ত থলির ভিতর 
অপুষ্ট শুক্রকোষগুলিকে শোষণ করিয়া মনোসিস্টিস জীবনধারণ করে। ইহার 
নিজের কোন পুষ্টিতন্ত্র নাই এবং কেঁচোর শুক্রকোষের উপর সম্পূর্ণভাবে 
নির্ভরশীল । স্থতর!ং মনোসিস্টিস একটি পরাধীন এবং পূর্ণপরজীবী (2021 

722525) শ্রাণী এবং ইহা! আদ্যপ্রাণী পর্বের অধীনস্থ স্পোরোজোয়া 

(5০70204 ) শ্রেণীর অস্তভূক্তি। 

দেহ €(0511-009ণড ) 2 

নানা দশার ভিতর দিয়! মনোসিস্টিস নিজ জীবন-চক্র সমাপ্ত করে। এক 

দশার বহিক্বাকৃতির সহিত অন্ত দশার বহিরাকৃতির কোন মিল নাই। নান 
দ্শার মধ্যে যে-দশায় মনোসিস্টিসও সামান্ত চলাফের1 করিতে পারে এবং 

প্রচুর খাদ্যরদ শোষণ করিয় পূর্ণাঙ্গ প্রাপ্ত হয়, সাধারণতঃ সেই দশাকেই 
জী. বি. ( ৩য় )--১৪ 



২০৬ জীববিজ্ঞান-প্রবেশ-_৩য়-ভাগ 

মনোসিস্টিসের পূর্ণাঙ্গ দশা (22%1£ 5286) বলা হয়। এই দশাকে 

ট্রফোজয়েট (37015702056 5 2৮077 

(৪5৫1018 দশা বলা হয়। একটি পূর্ণাঙ্গ 
(৫-:2 14 | উরফোজয়েট আকারে লম্বা এবং ইহার অগ্রাংশ 

র ভি: ছু অপেক্ষারুত স্থল। অগ্রভাগ হইতে ইহাদের রে বে ১ 
4৯ পন দেহ ধারে ধীরে সরু হইতে আস করিয়া 
কিক সা এ ৃ 

কা ২. শেষে ইহাদের পশ্চান্তাগ বেশ সরু হইয়! 
পর তি টানি এ 
এত ও শেষ হয়। মনোসিস্টিসের এককোষী 
৮ রী 8 দেহের ভিতর নিউক্লিয়সটি বেশ বড় এবং 
6. -... অণুবীক্ষণ যন্ত্রে পর্যবেক্ষণ করিলে পরিষ্কার 
2 বর দেখা যায়। দ্রেহটি সাইটোপ্লাজমে পূর্ণ 

৮ থাকে। ইহার সমস্ত দেহ একটি পুরু সছিদ্দর 
তু আবরণী দ্বারা বেষ্টিত থাকে । আযমিবার 
- প্রজমোলিমাত মত ইহা! সজীব ও সংকোচন- 

প্রসারণশীল নহে। এই আবরণীটিকে মনো- 
্ সিস্টিসের কিউটিকৃল (০৮:০1) বলা 

হয়। সাইটোপ্লাজম হইতে নিঃস্যত রেচন 
৭৮নং চিত্র 

মনোসিস্টিসের ট্রফোজয়েট দশা । . পদার্থ দ্বারাই এই কিউটিকৃলের সৃষ্টি হয়। 
১, নিউক্রিয়স ; ২, কিউটিকূল ? মনোসিস্টিসের সাইটোপ্রাজমও ঘনত্ব 
৩, বহিঃপ্লাজম ; ৪, অন্তঃপ্লাজম | অনুযায়ী ছুই ভাগে বিভক্ত । কিউটি- 

কলের ভিতরে ও সাইটোপ্রাঞ্মের বাহিরের অংশের প্রোটোপ্রাজমকে 

বন্ঃপ্লাজম (2299125% ) বলা হয়। সাইটোপ্লাজমের এই অংশে জলের 

ভাগ কম হুওয়ায় প্রোটোপ্লাজম ঘন। আবার বহিঃপ্রাজমের বাহিরের অংশ 

অর্থাৎ কিউটিকৃূলের ঠিক ভিতরকার অংশের প্রোটোপ্লাজম স্তবীভূত হইয়া! সরু 

সরু হৃতার পরিণত হইয়াছে । এই স্তাগুলিকে আইওনিম (714)0%976 

757) বলা হুয়। ইহা সংকোচন-প্রপারণশীল। ফলে ইহাদের সংকোচন 

ও প্রসারণ ক্রিয়ার জন্ত মনোসিস্টিস্ নিজ দেহ সামান্ত নাড়াচড়া করিতে 

পারে। মনোসিস্টিসের বহিঃপ্লাজমের ভিতর অস্তঃপ্রাজম বিদ্যমান । 

অন্তঃলীজমের (751201257% ) ভিতরে নিউক্লিয়স থাকে । অন্তঃপ্লাজমে 

প্রোটোপ্রাজমের ঘনত্ব অপেক্ষাকৃত কম এবং সেইজন্য অণুবীক্ষণ যন্ত্রে পর্যবেক্ষণ 



অমেরুদণ্তী ২০১ 

করিলে সাবানের ফেলার মত (7০27৮1222 ) দ্বেখিতে হয়। নিউক্রিয়সটি 

দেহের অগ্রভাগে বিদ্যমান। ইহাকে একটি পাতলা নিয়ক্রিয়-পার্দা 
€(11%01227-17/97857276 ) বেষ্টন করিয়া থাকে। নিউক্লির জালিক1] ও 

নিউক্লিয়োলাস নিউক্লিয়সের একধারে অবস্থান করিতে দেখা যায় এবং 

নিউক্লিয়সের ভিতর নিউক্রিয়-রসে ( 7/%01221-52 ) পূর্ণ থাকে । 

মনোসিস্টিস এই দশায় প্রচুর খাদ্য শোষণ করে এবং সম্পূর্ণরূপে পূর্ণাঙ্গ প্রা 
কইলে প্রজনন-ক্রিয়ার জন্ত প্রস্তুত হয়। কোষের ভিতর গ্নাইকোজেন, 
প্যারাপীইকোজেন এবং বিন্দু বিন্দু সেহ-পদার্থও দেখা যায়। কিন্তু গহ্বরের 

“অস্তিত্ব মোটেই দেখা যায় না। 

পুষ্িক্রিয়া € বি 00161018 ) 2 

খাদ্য-সংগ্রহ ও পরিপাকের জন্য মনোসিস্টিসের দেহে কোন যন্ত্র নাই। 

'ইছাকে কেচোর শুক্র-সংক্রান্ত থলির ভিতর তরল শুক্র-খাদ্যে নিমগ অবস্থায় 
থাকিতে দেখা যায়। শুক্রের তরল খাদ্যই মনোসিস্টিসের খাদ্য। ইহা 

মনোসিস্টিস, অভিঅবণ-ক্রিয়ার ছার] দেহের ভিতর সর্বাঙ্গ দিয়া শোষণ করে। 
কিউটিকৃল সছিদ্রু হওয়ায় অভিশ্রবণ-প্রক্রিয়! সহজেই কার্ধকরী হুয়। ইহা! 
মনোসিস্টিস কেঁচোর অপুষ্ট শুত্রকোষগুলিকেও খাদ্যবূপে হরণ করে। প্রথমে 

ইহার] সাইটোপ্রাজম হইতে নানাবিধ রাসায়নিক উৎসেচক নি:ম্তত করে। এই 
উৎসেচকগুলি অপুষ্ট শুক্রকোষগুলিকে ধীরে ধীরে পরিপাক করিয়া তরল খাদ্যে 

পরিণত করে এবং তখন মনোসিস্টিস তরল খাদ্যরসকে শোধণ করিয়া লয় । 

পূর্বেই বল। হইয়াছে বে, ইহাদের খাদ্য-গহ্বর নাই এবং ইহারা খাদ্যের ভিতর 

'থাকে বলিয়া ইহাদের চলা-ফেন্না বা চলন-প্রক্রিয়ার প্রয়োজনীয়তা দেখা যায় 
না। সেইরূপ ক্ষণপদ্দের বা অন্ত কোন খান্যসংগ্রহেব অঙও ইহা হট্ি করে না। 

শ্বীসক্রিয়া (1651১118105 ) 2 

কেচোর শুক্র-সংক্রান্ত থলির ভিতর অক্সিজেনের পরিমাণ নাই বলিলেই 
'হুয়। সেইজন্ত মনোসিস্টিসে বিনা অকিিজেনেও শ্বাসক্রিয়া কার্ধকরী হয়। 
এইকপ শ্বাসক্রিয়াকে অবাত শ্বাসক্রিয্া (21%2/986) বলা হুয়। 
'অনোসিস্টিদের দেহের ভিতর গ্লাইকোজেন, প্যারাগ্লাইকোজেন ও নেহুপদার্থ 

সঞ্চিত খাদ্যরূপে বিদ্যমান। ইহা ব্যতীর্ত শোধিত খাদ্যরসকে মনোসিস্টিস 
উহার সাইটোপ্রাজম হইতে নানাবিধ উৎসেচক নিঃম্ুত করিস? দহন করে। 



২০২ জীববিজ্ঞান-প্রবেশ--৩য় ভাগ 

এই দহুন-কার্ধ বিনা-অক্সিজেনেই কার্ধকরী হয় বলিয়া খাদ্য হইতে কম পরিমাণে" 
শক্তি নির্গত হুয়। গ্লাইকোজেন ও প্যারাগ্লাইকোজেন দহনে সাঁধারণত£ 
কার্বনভায়ক্সাইড-সহ ল্যাকৃটিক্ (72০০) আযাসিভ নির্গত হ্য়। 

কার্বনডায়ক্সাইভ অভিন্রবণ-প্রক্রিয়ার ছাতা দেহ হইতে বাহির হইয়া যায়। 
মনোসিস্টিসের অতি সামান্ত পরিমাণ শক্তির দরকার হয় । কারণ ইহাকে খাদ্য- 
সংগ্রহ ও চলা-ফেরা ইত্যাদি শক্তি অপচয়ুকারী ক্রিয়াগুলি করিতে হয় ন]1। 

কেবলমাত্র প্রজনন-প্রক্রিয়ায় যতটুকু শক্তিএ প্রয়োজন হয়, তাহা! মনোসিস্টিস' 
অবাত-শ্বীসক্রিয়ায় নির্গত করিতে পারে । 

রেচন ক্রিয়া ( চ২০:০6০০ ) 2 

কেঁচো! উবার হজম-কর। খাদ্যরসের দ্বার। অপুষ্ট শুক্রকোবগুলিকে পুষ্ট করে। 

মনোসিস্টিন উপরোক্ত খাদ্যরস শোষণ করে। স্থতরাং এইরূপ খাদ্য প্রায়ই 
মনোসিস্টিসের দেহের কাজে বা দেহ-গঠনে ব্যবন্ৃত হুয়। অতি সামান্ত' 

রেচন পদার্থ উহ্বার বিপাকীয় কার্ধের ফলে উৎপন্ন হুয়। এইরূপ রেচন পদার্থ 

মনোসিস্টিসের সছিদ্র কিউটিকূলের ভিতর দিয়! ব্যাপন-ক্রিয়ার ফলে দেহের 

বাহিরে ধীরে ধীরে বাহির হইয়া আসে। 
চলন ক্রিয়া! (1০০০2506100 ) 2 

খাদ্য;সংগ্রহথের জন্যই চলন-ক্রিয়ার উৎপত্তি । কিন্তু মনোসিস্টিস খাদ্যরসের' 

মধ্যে ডুবিয্া থাকে । স্তরাং চলন-ক্রিয়! উহাদের পক্ষে অনাবশ্তক। সেইজন্ঠ' 
ক্ষণপদ, সিলিয়া, ফ্যাজিল৷ প্রভৃতি অঙ্গ ইছাদের দেছে নাই। মনোসিস্টিস' 
অত্যন্ত অলস প্রকৃতির। বহিঃপ্রাজমের মায়ওনিম স্তার সাহায্যে ইহারা 

সামান্ নড়াচড়া করিতে পারে। স্থতাগুলি দেহটিকে বৃত্াকারে বেষ্টন করিয়া 
থাকে এবং বৃত্তাকার স্থভাসমন্তরি দেহের চারিপাশে লম্বা'ভাবেও অবস্থান করে ।' 

আগেই বল! হইয়াছে যে, মারওনিম স্তাগুলি সংকোচন-প্রসারণশীল। 

বৃত্তাকার শুতাসমষ্টি এবং লম্বাকার ্থতাসমষ্টি একাস্তভাবে সংকৃচিত ও” 

প্রসারিত হওয়ায় যনোসিস্টিসের দেহটি ছুই দিকেই নড়াচড়া করে। ইহাই 
যনোসিস্টিসের চলন-ক্রিয়। 

জনন-প্রক্রিয়া ও জীবন-বৃত্তাত্ত € £:67:00006101 ৪180 116- 

150560:5 ) 2 

মনোপিস্টিসের জনন-প্রক্রিয়! ও জীবনচত্র জটিল ও স্থযোগ সাপেক্ষ ॥ 

অন্যান্ত পরজীবী প্রাণীদের মত ইহার আকার সরল কিন্ধু পরজীবিত্তববের জন্ত। 



অমেরুদণ্ডী ২০৩ 

'্বন্ছু বাধাবিস্ন অতিক্রম করিয়া ইনার নিজেদের বংশবৃদ্ধি করে। ইহাদের 
নান! দশার মধ্যে উফোজয়েট বা! পুর্ণাঙ্গ দশাটির বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে । 
স্রফোজয়েটগুলি খাদ্যশোষণের পর বৃদ্ধিলাভ করে। ইহাদের দেহে তখন 
প্রচুর খাদ্য সঞ্চিত হয়। এইকপ দুইটি উ্রফোজয়েট পরস্পরের প্রতি আক 
ইয়া পাশাপাশি লহ্বালম্বিভাবে অবস্থান করে। ইহাদের আকার ধীরে 

ধীরে পরিবতিত হইন্না গোলাকারে পরিণত হয় এবং ইহার] পরস্পর লম্বালস্থি 

ভাবে জুড়িয়া যায়। এখন ইহাদের ট্রফোজযেট না বলিয়া গ্যামেটোসাইটস্ 
( 02177900165 ) বা কেবল গ্যামণ্টস্ ( 921507/5 ) বলা হয়। 

'গ্যামেটোসাইটগুলি সাইটোপ্রাজম হইতে রাসায়নিক পদার্থ নিঃশ্ত করিয়া 
উহাদের চারিপাশে পাতলা, ছুই-স্তর-বিশিষ্ট আবরণী হৃট্টি করে। এই 

আবরণীগুলিকে গ্যামেটোসাইটের আবরণী ৰা গ্যামেটোসিস্ট- 
€ 927:22005) বলা হুয়। ছুইটি গ্যামেটোসাইটের আকার একই হওয়ায় 

প্রত্যেকের পুথক কোন বেশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয় না। এখন প্রতিটি গ্যামেটো- 

সাইটের নিউক্লিঘ্নল বছ-বিভাজন প্রণালী অনুসারে বহু খণ্ডে বিভক্ত হুয়। 

নিউক্লিয়সের প্রতিটি খণ্ড গ্যামেটোসাইটের বাহিরের দিকে ধাবিত হয় এবং 

উচ্নার ধারে এক লাইনে সঙ্জিত থাকে। এখন প্রতিটি নিউক্রিয়সের খগ্ড 
গ্যামেটোসাইটের কিছু অংশ সাইটোপ্রাজম সংগ্রহ করিয়া এক একটি ক্ষুত্র 
কোষে পরিণত হুয়। এই অবস্থায় দেখা যায় ষে, প্রতিটি গ্যামেটোসাইটের 

'ধারে বৃত্তাকারে অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কোষ থাকে এবং ইহাদের মধ্যস্থলে অবশিষ্ট 
'সাইটোপ্রাজম জম! থাকে । এই কফোষগুলিকে গা্যামেট (02172) বা 
'নন-কোষ বলে। ছুইটি গ্যামেটোসাইটের মধ্যস্থ গ্যামেটগুলি আকারে 

একই রকম হওয়ায় ইহাদের সমাকৃতি গ্যামেট (15072%7666 ; ৩০. 
9800৩ ) বলা হয়। ঘনোসিস্টিসের জীবনচক্রে গ্যামেটের ্যতির জন্য 

ইহাদের জনন-ক্রিয় যৌন (565%%1)। কিন্ত সমাকৃতি গ্যমেটের উৎপত্তি 
হওয়ায় যৌনের কোন প্রভেদ দেখা বায় না। গ্যামেটের স্যষ্টির পর গ্যামেটে। 
সাইটের মধ্যস্থ বিভেদ প্রাচীরটি (2270%20% 211) লুপ্ত হইয়া যায় 

এবং এক গ্যামেটোসাইটের গ্যামেট অপর গ্যামেটোসাইটের গ্যামেটের 

সহিত মিলিত হয়। গ্যামেটের কোধ দুইটি মিলিত হইবার কিছু পরে 

"উহাদের নিউক্লিয়স ছৃইটি মিলিত হুইন্াা একটি নিউক্লিয়সে পরিণত হুয়। 

এখন ছুই গ্যামেটের মিলিত-কোষটিকে জাইগোটি (27206) বলা হুয়। 



“নং চিত্র-মনোসিল্টিসের জীবন-বৃতাস্ত। 
১, নিউক্রিক্সস ; ২, অন্তঃপ্লীজম ; ৩, বহিঃপলাজম £ ৪, কিউটিকৃল ; ৫, মিলনরত গ্যামেট 

৬, পরিত্যক্ত সাইট্োপ্লাজম ; ৭, গ্যামেটোসিস্ট ; ৮, ভ্রান্তশনেভিসিলা; ৯, ম্পোরোজয়েট ; 
১, মাতৃ-শুক্রকীটের সাইটোপ্লাজম ; ১১, শিশু-্রফোজয়েটঃ ১২, গ্যামেটোসিস্ ; 

গ্যামেটোসাইট £ ১৪, নিউক্লিয়সের থণ্ড খণ্ড অংশ £ ১৫, শীযামেট। ১৩ 

ক, পূর্ণাঙ্গ ট্রফোজয়েট ; খ, গ্যামোটোসিস্টের মধ্যে ছইটি গ্যামেটোসাইট ; গ, গ্যামেটো 
সাইটের মধ্যে গ্যামেট হৃষ্টির প্রথম অবস্থা; ঘ, গ্যামেট শ্ষ্টির পূর্ণাঙ্গ অবস্থা ; উ, ছুইটি গ্যমেটো- 
সাইটের গ্যামেটের মিলিত হওয়ার দশা; চ, জাইগোট অবস্থা ; ছ, ভ্রাম্তপনেভিসিলার মধ্যে 
ম্পোরোজয়েট ; জ, ভ্রান্ত-নেভিসিলাটি ফাটিয়া গিয়া স্পোরোজয়েটগুলি বাহির হইয়া আনিতে- 
দেখা যাইতেছে ; ঝ' কেঁচোর মাতৃ-শুক্রকীটের ভিতঞ্জ শিশু-ট্রফোজয়েট :₹ এ) কেঁচোর শুক্রকীটের; 
লেজ-পরিবেষ্টিত উ্রফোজয়েট। 



অমেরুদণ্তী ২০৫ 

জাইগোট আকারে বেশ বড় হয় এবং ইহার চারিপাশে একটি পুরু 
ও শক্ত আবরণী স্যরি হয়। এই বেষ্টিত আবর্ণীকে স্পোরোসিস্ট 
(50/00)5) বলা হয়। স্পোরোপিস্ট আকারে নৌকার স্তায় অর্থাৎ উপর, 

অগ্র ও পশ্চানভাগ স্থচালো এবং মধ্যভাগ স্ুল। স্পোরোসিস্টের আকৃতি এক- 

কোধী শ্টাওসাজাতীয় উদ্ভিদ নেভিপিলার মত হওয়ায়, জাইগোটটিকে ভ্রানস্ত- 

নেভিসিলা (152%2021725209112) বলা হয় । এখন জাইগোটের নিউক্লিয়সটি 

আবরণীর ভিতরে পর পর তিনবার বিজ্ক্ত হয় অর্থাৎ প্রথমে নিউক্লিরসাট 

বিভাগের দ্বারা ছুইভাগে বিভক্ত হয়। অপত্য-নিউক্লিয়দ দুইটি প্রত্যেকে 

আবার ছুইভাগে বিভক্ত হুইয়! মোট চারিটি নিউক্লিয়সে পরিণত হয়। 

চারিটি নিউক্রিয়স তৃতীয়বার বিভক্ত হইয়া! শেষে আটটি নিউক্লিয়সে পরিণত 
ইহয়। এইবপে একটি জাইগোটের ভিতর আটটি নিউক্রিয়স অবস্থান করে। 

নিউক্লিয়সগুলি ধীরে ধীরে লম্বা হয় এবং পরে এক একটি সরু কোষে পরিণত 

কয়। এই কোষগুলিকে স্পোরোজস্েট (.5০/020%5 ) বলা হুয়। সংক্রমিত 

কেঁচোর শুক্র-সংক্রান্ত থলির ভিতর ভ্রাস্ত-নেভিসিলা অর্থাৎ জাইগোট দশা 

পর্যন্ত মনোপিস্টিস উহার জীবনচক্র অতিবাহিত করে। জাইগোটের পরবর্তী 

দশ! একই কেঁচোর ভিতর আর বৃদ্ধি পায় না। নৃতন কেঁচোর দেহে যদি, 
এইক্প ভ্রাস্ত-নেভিসিল। প্রবেশ করে, তাহা হইলে আবার এই ভ্রাস্ত-নেভিসিল। 

বা জাইগোট দ্রবীভূত হম্ব এবং উহ্বার ভিতরকার স্পোরোজয়েটগুলি বাহিন্র 

হইয়া আমিতে পারে। কিন্তু কেচোর দেহের ভিতর মনোপিস্টিদের 
জীবনচন্র সম্পূর্ণভাবে সমাপ্ত হয় নাঁ। কেন হয় না, তাহার কারণ প্রাণিবিদ্্গণের 
মতে বিবিধ। কেন বলেন, সংক্রমিত কেঁচোর দেহের তাপ কমিয়! যাওয়ায় 

উহা জাইগোটের আবরণীকে দ্রবীভূত করিতে পারে না। কেহ বলেন, 

সংক্রমিত কেঁচোর দেছে উপযুক্ত উৎসেচকের অভাবের জন্ত আবরণীটি 

দ্রবীভূত হয় না। স্থতরাং মনোসিস্টিসের জীবনচক্রের ইহাই নিদারুণ সমন্তা 

_ কিভাবে ভ্রান্ত-নেভিসিলাগুলি এক কেঁচোর দেহ হইতে অপর কেঁচোর দেহে 
প্রবেশ করে, তাহাও সঠিকভাবে জানা যায় নাই। কেহ কেহ মনে করেন, 

পাখী কেঁচো ভক্ষণ করে কিন্তু উহার দেছের ভিতরের ভ্রাস্ত-নেভিসিলাগুলি 
পাখীর পাকস্থলীর ভিতর হজম হয় না। ইহা বেচন পদার্থ হিসাবে পাখীর 

মলের সহিত বাহির হইয়া আসে এবং*মাটিতে জম হুয় ও পরে মাটিতে 

পরিণত হয়। কেঁচো সেই মাটি খাস্ত হিসাবে ভক্ষণ করে। ফলে ভ্রান্ত- 
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নেভিসিলাগুলি নৃতন কেঁচোর পাকস্থলীর ভিতর প্রবেশ করে এবং তথায় উহা 
দ্রবীভূত হইয়া যার ও ম্পোরোজয়েটগুলি বাহির হুইয়া আসে। কিন্তু উহ! 
স্থযোগসাপেক্ষ। পাখী যে সকল কেঁচো! ভক্ষণ করে, তাহাদের দেহের ভিতর 

ভ্রাস্ত-নেভিসিলা নাও থাকিতে পারে। স্তরাং মনোপিস্টিলের বংশবৃদ্ধি 

উপযুক্ত স্থযৌগের উপর নির্ভরশীল । আবার সংক্রমিত কেঁচোর ন্বাভাবিক 

মৃত্যু হইলে উহার দেহ মাটিতে পরিণত হুয় এবং পরে সেই মাটি অন্য কেঁচো 
খাস্তরূপে গ্রহণ করে। যে-কোন ভাবেই হোক, ভ্রান্ত-নেভিসিল! নৃতন 
কেঁচোর পাকস্থলীর ভিতর প্রবেশ করে। তথায় বালার়নিক উৎসেচকের 

সবার! ভ্রান্ত-নেভিপিলা দ্রবীভূত হুইয়া ছুইভাগে ফাটিয়া যা এবং উহার 
, ভিতরকার সরু সরু স্পোরোজয়েটগুলি বাহির হুইয়৷ পড়ে। স্পোরোজযনেট- 

গুলি পাকস্থলী ভেদ করিয়া কেঁচোর দেহগহবরে (09810779 ) প্রবেশ 

করে এবং দেছরসের শোতে ভাসিতে ভাসিতে শুত্র-সংক্রাস্ত থলির মধ্যে 

প্রবেশ করে এবং শুক্র-সংক্রান্ত থলিত ভিতর অসংখ্য অপুষ্ট মাতৃ-অবক্র 

কোষের (57977750727 ০911) সংস্পর্শে আসে । স্পোরোজয়েটগুলি 

দেহ হইতে উৎসেচক নিঃস্থত করিয়! অপুষ্ট মাতৃ-শুক্রকোষগুলির মাথাগুলি 

ত্রবীভূত করিয়া দেহের ভিতর শোষণ করিয়া লয়। এইভাবে স্পোবোজয়েট- 

গুলি খুব শীঘ্রই বৃদ্ধিলাভ করে। মাতৃ-শুক্রকোষের সরু সিলিম্বার মত লেজগুলি 

স্পোরোজযেটগুলির দেহের চারিপাশে আটকাইয়! থাকে । পরে ধীরে ধীরে 
স্পোরোজয়েটগুলি বড হুয় এবং পূর্ণাঙ্গ হইলে ট্রফোজয়েট দশায় পরিণত 

হয়। মনোপিস্টিসের জীবনচক্রে দুইটি বিষয় লক্ষ্য করিবার মত। প্রথমটি 

হইতেছে উহার অতি সরল দেহ 'এবং দ্বিতীয় হইজেছে উচ্ার জটিল ও 

হুযোগসাপেক্ষ জীবনচক্র ; প্রান অধিকাংশ পরজীবী প্রাণীদের ইহাই 

বৈশিষ্ট্য । মনোসিস্টিসের জীবনচক্র সুযোগসাপেক্ষ হওয়ার ইহারা প্রচুর 
পরিমাণে ভ্রাস্ত-নেভিসিল1 সৃষ্টি করে। প্রায় অধিকাংশই স্থযোগের অভাবে 

নষ্ট হইয়া যায়, কেবলমাত্র কিছু-সংখ্যক ভ্রান্ত-নেভিসিল! নৃতন কেঁচোর দেহে 
প্রবেশ করিবার হুযোগ পায় এবং বংশবৃদ্ধির ধার] অক্ষুণ্ন বাখে। 



অমেরুদণ্ডী ২৯৭ 

অনুশীলনী 
১। আযামিবার দেহের বিভিন্ন অংশ বর্ণনা কর এবং প্রতিটি অংশের কার্যকারিতা বুঝাইয়া 

লিখ। (7098071199 6179 17766100%] ৪6200600901 870080% 0500. 70070580609 107506101. 

01 8501) 157৮ ) 

২। আমিবা কিভাবে ক্ষণপদের কৃষ্টি করে, তাহা চিত্রদহ বিশেষভাবে বর্ণনা কর। 
€ সাও অই 810060৮৮0০০ 10609 [90.0069 1১89.30790819, ) 

৩। আ্যামিবার শ্বাস-ক্রিয়। ও পুষ্টি-ক্রিয়ার বিষয়ে সংক্ষিপ্ত বিবরণী দাও । (0159 ৪ ৪130 

80000106 01 98187861010 900 010986101. 01 &7009708, ) 

৪। আযমিবার বিবিধ প্রকারের জনন-পরক্রিয়া চিত্রসহ বর্ণনা কর । (709807509 %511058 

67098 ০৫ £900:000061010 01 &10000108. 109559 10890 ৪1:8601705, ) 

৫। পরজীবী প্রাণী কাহাকে বলে? মনপিস্টিনের জীবনচক্র চিত্রসহ বর্ণনা কর। 
€ 05৮ 80 5০. 7098) 0৩ 78783110 801779] ?  [09301109 ঠ৪ 1119-10186010 চি 

10200055618 16, ৪01081)19 81:8601395, ) 

৬। পরজীবিত্বের বৈশিষ্্য কি? মনোসিস্টিসের জীবনচক্রে উহা! কিভাবে পরিলক্ষিত হয় 
তাহা বর্ণনা কর। (086 205 609 019790692186508 01 71281531650 101029 01 1116? 

1709807109 107 3৮ 80069 (0100 1719601: ০ 810100058613, ) 

৭। নিয়লিখিত বিষয়ে যাহা জান লিখ £ 

(1) অভিশ্রবণ-নিয়ন্ত্রণ (11) প্রাজমালিম। (17) খাগ্য-গহ্বৰ (1) ত্রাস্ত-নেভিসিল' 

(৮) ট্রফোজয়েট (ছ) সমাকৃতি গ্যামেট। 
স/1169 81207 100659 :() 05000-7955156191 (81) 101581009,101001008% (111) ম০০০- 

টি 

ত্ক৪000]18 (|) 12990001085108119 (ছ) [7:001:020160 (1) 18028778$. 



ভিভীল্ সল্লিচ্ছেদ্ত 

হাইড়া! 
(5015) 

হাইড দিলেনটেরাটো (00916127262 ) পর্বের অন্তর্ভুক্ত এবং 
অমেুদণ্তী প্রাধী। ইহা! সাধারণতঃ পরিষ্কার পুকুরে বাস করে। "ইহাদের 
চলনশক্তি থাকিলেও ইহার] উত্ভিদের পাতায় কিংবা জলের তলাকার পাথরে 

আটকাইয়া থাকে । কখন কখন ইহার] স্পঞ্জ বা অন্য জলজ প্রাণীদের দেছেও 

আটকাইয়া থাকে। গ্রীন্মের সময় ইহারা গভীর জলে চলিয়া যায়। জল 

নোংর! বা দুষিত হুইলে ইহারা দেহ সঙ্কুচিত করিয়া গোল আকার ধারণ 
করে এবং পরে ধীরে ধীরে মরিয়া! যায়। হাইড়ার দেহে উভক্ব-লিঙ্গ 
(17671727702 ) বিদ্যমান । 

সাধারণতঃ হাইড়ার দেহটি দশ হইতে ৩০ মিলিমিটার লম্বা এবং একটি 

সরু ফাপা নলের মত হয়। এই নলের মত দেহটির একদিক বন্ধ থাকে এবং 

এই দিক দিয়াই হাইড জলজ উদ্ভিদের পাতার সঙ্গে আটকাইয়। থাকে । 

সেইব্প নলের এই দ্িকটিকে পদ বা বেসাল ডিস্ক (82521 2250) বলা হয়। 

হাইডার দেহ অরীয়রূপে প্রতিসম (1222110 571204021 ) অর্থাৎ 

ইহার দেহের বিভিন্ন অংশ বৃত্তাকারে কেন্দ্রস্থ মধ্যরেখাকে পনিবেষ্টৰ করিয়া 

বিদ্মান এবং মধ্যরেখা মুখগহ্বরের ভিতর দিয়া লগ্বালঘ্িভাবে গিয়াছে । 

পদ্দের বিপরীত দ্বিকে একটি উচ্চ কোণাকৃতি অংশ দেখা যায়। ইহাকে 

হাইপোস্টম (777795:07%6 ) বলা হয়। হাইপোস্টমের শীরধাগ্রে মুখগহ্বরটি 

বি্ধমান। মুখগহবরের নিম্নদেশ হইতে বৃত্তাকারে উহাকে পরিবেষ্টন করিয়া 
চাবিটি বা ছয়টি বা আটটি পাতল! সতার মত কর্ষিকা (%5720) থাকে। 

কধিকাগুলি নান দিকে প্রপারিত হইতে পারে এবং ইহার] অত্যন্ত সধকোচনশীল । 
কধিকার ধারে ধারে বহু কোণারূৃতি উচ্চ-স্থান দেখা যায়। এই উচ্চ- 

স্বানগুলিকে নিমাটোসিস্টের ব]াটারী ( 6285/825 0 72177290755 ) 

বলে এবং ইহারাই হাইড়ার রক্ষাকর (2575%52,6 )। হাইপোস্টমের নিষ্কে 

দেছের ধারে সাধারণতঃ একাধিক ছোট ছোট কোপণাকৃতি উচ্চস্থান দেখিতে 



হাইড ২০৯ 

পাওয়া যায়। ইহাদের শুক্রাশয় (2565) বলে। পদের উপরের দ্দিকে 

দেছের ধারে শুক্রাশয়ের চেয়েও বড় একটিমাত্র কোণারুতি উচ্চস্থান দেখিতে 

পাওয়া যায়। ইহাকে অগ্ডাশয় (০৮০) বলে! লাধারণতঃ হাইড! 
কুঁড়ি (৮9) উৎপন্ন করে। প্রথমে কুঁড়িটি উচ্চ কোণাক্কৃতি হয়, পরে 
লম্বা লইয়া যায় এবং নলের মত হয়। ইহার অগ্রভাগে মুখছিদ্র (%:০%7%), 

১০নং চিত্র 

হাইড্রার বিবিধ আকৃতি দেখান হইতেছে | 
ক, প্রসারিত হাইড! ; খ, সংকুচিত হাইড়। £ গ, কুঁড়িসমেত প্রসারিত হাইড | 

১, মুখছিদ্র ; ২. হাইপোইম ; ৩, কর্ষিকা; ৪, কুঁড়ি ৫, বেসাল-ডিক্ক ( 0888] 013 )। 

উৎপন্ন হয়। মুখছিদ্রের চারিপাশে উহাকে বেষ্টন করিয়া কধিকাগুলি 
গজাইবার পর কুঁড়িটি শিশু হাইডাতে কপ্রান্তরিত হয়। শিশু হাইড়াটি পরে 
জনিত্ (91612) হাইড! হইতে পৃথক হইয়া শ্বাধীনভাবে জীবনযাপন করে ॥ 
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সাধারণতঃ ধূসর বাদামী রঙের হ্থাইড়া ভুলগারিস (77274 ৮5162%5 ) 
এবং সাদা পেলমাটোহাইডা অলিগাকৃটিস (22172600272 
91£42065 ) নামক ছুই প্রকারের হাইড্রী ভারতে পাওয়া যায়। অলিগাক্টিস্ 

হাইড্রার কধিকাগুলি তূলগারিস হাইড়ার কধিকাঁর চেয়েও বড় হয়। সবুজ 
রঙের ক্লোরোহাইড়ে। ভির্রিডিসিমা (07101070276 %2222551772 ) 

ভারতে পাওয়া যায় না। 

হাইভ্রাল্র নলাক্কান্ €েহ্ন্র ভত্তগ্গনিম্ম 

€ 71560910955 ০01 010০ 0০005-581] ০? 1750108 ) 

* হাইড বন্কোষী। আযামবা বা মনসিস্টিসের মত এককোযবিশিষ্ট 

নছে। ইহার নলাকার দেহটি ছুইটি স্তর-কোষের দ্বারা গঠিত। দেহের 

বাহিরের কোবস্তরটিকে বহিঃকোবস্তর বা এক্টোডার্ম (7500057%% ) বলা হয় 
এবং ভিতরের দিকে, পরুবর্তা কোষস্তরটিকে অস্তঃকোবস্তর বা এরনডেোডান্ন 

(8%209217 ) বলা হুয়। এই ছুইটি স্তর লম্বালশ্িভাবে বিছমান। 

এনডোভার্ন শুরটি এক্টোডার্ম স্তরের চেয়ে ছুই বা তিন গুণ পুরু। এই 

দুইটি সুরের মাঝে একটি পাতল1 জেলীর মত কোষবিহীন স্তর দেখা যায়। 
এই স্তরটি এক্টোভার্ধ ও এনডোভার্জ, শুর ভুইটির ব্যবধান-প্রাচীরব্দপে বিছ্যমান। 

ইহাকে মেসোপ্সিয়া (719504122 ) বলা হয়। হাইডার দেহ উপরোক্ত 

কোষবিশিষ্ট ছুইটি স্তরে মিলিত হুওয়াতে ইহাকে দুইস্তর-কোষবিশিশ্ট 
€ 10%510012560. 22510 - ০) 912550-155গা ) প্রাণী বলা হয়। 

উপরোক্ত ছুইটি স্তর, হাইডার কোষের ভিতরকার নালীটিকে বেষ্টন করিয়া রাখে । 

এই অন্তঃনালীটিকে দিলেনটেরন বা গ্যাসস্ট্রোভ্যাসকিউলার নালী 

€ 00212176701 01 42502505127 026) ) বলে। এক্টোভার্ম হাইড়ার 

বহ্রাবরণ হওয়ায় ইহাকে উহার বহির্তকও (91227785 ) বলা হয়। 

বিবিধ আুরের কার্ধকারিতা বিবিধ । এক্টোভার্ষের কোযগুলি হাইড়াকে 

উহাদের সংবেদনশীলতার দ্বার! সর্ধদ সজাগ করিয়া! দেয়। এই সুরের বিবিধ 

কোষগুলি নানা উপায়ে হাইড়ীকে শক্রর আক্রমণ হইতে রক্ষা, করে এরং সজীব 
খান্ত-সংগ্রহে প্রত্যক্ষভাবে সাহায্য করে! এনডোডার্সের কোষগুলি প্রধানতঃ 
পুষ্িক্রিয়ার কাজ করিয়া থাকে। খাস্ঠকে ছিন্নভিন্ন করা, পৌঁষ্টিক উৎমেচক 
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নিঃন্ছত করিয়া খাছখগুগুলিকে তরল ও সরল করা ইত্যাদি এন্ডোভার্শের 

স্তরের কোষগুলির কার্য। মেসোগ্রিয়। স্তরটি এক্টোডার্ষ ও এন্ডোভার্ম শুর 

দুইটিকে সংযুক্ত করে। কধিকার মধ্যস্থ নালীটি অস্তঃনালীর সহিত সংযুক্ত 

১১নং চিত্র 

হাইড়ার দেহের প্রস্থচ্ছেদ দেখান হইতেছে। 
১, কিটটিক্ল; ২, এপিখিলিও মাসকিউলার কোষ ; ৩ ইন্টারষ্টিশিয়াল কোষ ; ৪, স্বায়ু- 

কোষ; ৫, সংবেদনশীল কোষ ; ৬, নিডোব্রাস্ট কোষ; ৭, ইন্টারষ্টিশিয়াল কোষ ; ৮, নিউট্রি- 

(ভ মাসকিউলার কোষ ; ৯, সংবেদনশীল কোব; ১০ ফ্ল্যাজেলাযুক্ত নিউট্রিটিভ মানকিউলার 

কোষ; ১১, হেসোহ্রিয়। * ১২, সিলেনটেরন বা গ্যাসস্ট্োভ্যাকিউলার নালা। 

থাঁকে এবং ইহাদের অন্তর্গঠন হাইড্ীর দেহের মত ছুই-স্তরবিশিষ্ট। এক্টোভার্ন 

ও এন্ডোভার্স স্বরে বনুপ্রকারের কোষ বিদ্যমান। ইহাদের মধ্যে 
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এএক্টোভার্মের বিবিধ কোষের সংখ্যা বেশী। নিম্কে এক্টোভার্সের কোবষগুলির 

বিবরণ দেওয়া হইল £ 

ঞক্টোভার্সদেল জিলি্ কান্সম্ুুহ 

€(105600617778] 0০০11) 

১ এ্রপিখিলিও-মাসকিউলার কোষ ৫7201656110 গজের] 

61] ) 8 এক্টোডার্জের বিবিধ কোষের মধ্যে ইহারাই আকারে বড় এবং 
প্রধান। কোষগুলি মোটামুটি ত্রিতুজাকৃতি হইলেও উহান্ব বাহিরের দিকে 
ও ভিতরের দিকে কতকগুলি বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। কোষের বাহিরের দিক 

চওড়া ও প্রসারিত। কোবগুলি পরম্পর পরস্পরের সহিত বাহিরের 

দিক দিয়া সংযুক্ত হুইয়| হাইডার দেহাবরণ বা কিউটিকৃল (0472) 
নিষাণ করে। কোষের ভিতরের দিকের ছুই ধার হইতে সরু ও লম্বা! পেশী 

১২নং চিত্র 

একটি এপিথিলিও-মাসকিউলার কোষ দেখান হইতেছে। 
১, মাইওনিম পরিবেষ্টিত পেশী অংশ; ২, গ্রান্ুলার ( 02505: ) বহিতর্ক অংশ । 

দেখ যায় । কোবগুলি লঘ্ঘালপ্িভাবে দেহের সর্বাঙ্গে প্রথম হইতে শেষ পর্ধস্ত 
সজ্জিত থাকে । কোষের ভিতরের দিকের দুইধারের পেনগুলি অত্যন্ত 
সংকোচন-সম্প্রসারণশীল। একটি কোষের পেশী পরবর্তা কোষের পেশীর 
সহিত দড়ি মত পেচানোভাবে থাকায় দেহের চারিপাশে লম্বালফিভাবে 
ইহার] অবস্থান করে। স্থতর1ং এই পেশীগুলি সংকুচিত করিলে হাইড়ার 
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দেহ লম্বায় ছোট হুইয়া যায় এবং পেশীগুলি প্রসারিত হইলে দেহের (র্ঘ্যও 

বাড়িয়া] যায়। এই কোষগুলি দুইটি প্রধান কার্ধকান্িতার জন্য অর্থাৎ ইহারা 

দেহকে আবৃত করিয়া! রাখে এবং পেশীর সাহায্যে দেহের আকার পরিবর্তন 

করে বলিয়া, ইহাদিগকে এপিথিলিও-মাসকিউলার কোব বল। হুয়। প্রতিটি 

কোষে একটি অপেক্ষাকৃত বড় নিউক্লিস থাকে এবং অনেকগুলি ছোট ছোট 
কোষ-গহ্বর দেখা যায়। 

১৩নং চিত্র 

হাইড়ার দেহের শ্রস্থচ্ছেদ হইতে একটি অংশ বড় করিয়া দেখান হইতেছে। 
১, এপিপিলিও-মাসকিউলার কোষ ; ২, ইপ্টারক্িশিয়াল কোষ ; ৬, নিডোসিল; 

ও, নিডোব্রাষ্ট কো ; ৫, নিমাটোনিক্ট ॥ ৬, সংবেদনশীল কোষ + ৭, এক্টোডার্শ ; ৮, এন্ডোডার্ম ; 
৯, গ্রন্থিকোষ ; ১০, ক্ষণপদ-বিশিষ্ট এপিখিলিও-মাসকিউলার কোষ ; ১১, ফ্ল্যাজেলা ; 

১২, নিউট্রিটিভ-মাসকিউলার কোষ ; ১৩, নার্ভকোষ। 

বেসাল-ডিস্কের চারিপাশে এপিখিলিও-মাসকিউলার কোবগুলি সরু সক 
'অথচ লম্বা গ্রস্থিকোষে রূপান্তরিত হুয়। এইব্প গ্রস্থিকোষ হইতে গাঢ়, চটচটে 
'আঠার মত রস নিঃহত হুইয়! থাঁকে। ইহার দ্বারাই হাইড়া যে-কোন 
কঠিন বন্ধর উপর নিজের দেহকে শক্তভাবে আটকাইয়া রাবিতে পারে। 
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কখন কথন গ্রন্থিকোষগুলি সর্বপ্রকার গ্যাস নিঃত্ত করে এবং ইহার দ্বারা 

বেসাল-ডিস্কের ভিতর একটি গযাস-বুদ্বুদের কৃষি হয়। ইহার সাহায্যে হাইড 

সময়ে সময়ে বেসাল-ডিস্ক অঞ্চলটিকে উপুড় কিয়! সাতার কাটে। 

| ইণ্টারস্টিশিয্াল কোষ (110667911615] 021] ) 2 এপিথিলি'৪- 

মাঁসকিউলার কোষের মাঝে মাঝে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোলাকার কোষ প্রচুর দেখ! 

যায় । ইহাদের ইন্টারস্টিশিয়াল কোষ বল] হয়। ইহারা একস্থানে দশ 

হইতে যোলটি করিয়া! একটি কোবসমষ্টি নির্নাণ করে। কোষের সাইটোপ্লাজম 

গাঢ় এবং নিউর্িয়সটি সুস্পষ্ট । 

এই কোষগুলিকে উহাদের 

কাধকারিতা অনুযায়ী 

ভিত্তিকোষও (10/7:22/6 

06611) বল। হম্ব। আমর যেমন 

মাটির দ্বার] মানুষ, গরু, ছাগল 

॥ 

চা 
রগ নঙ্গ টি 

র্ 
ঘি 

২ + ৬ র্ 

1 র মং ্ ন্ ১) ১ ্ 

চি ৬) 
৩ 

টা 
দহ] ১১৪ 

ক শি | 2 ও ৫ 

(412) যা! লি এবং নানাবিধ দেব-দেবীর মৃতি 

২ 4 ছে গঠন করি, তেমনি এই কোষ 

১০২ ই ই র্লি 2 ১২ হইতে বনুবিধ কোষের স্যরি 

2 হয়। হাইড়ার প্রয়োজনবোধে 

ইণ্টারস্টিশিয়াশ কোব হইতে 
১৪ (ক) নং চিত্র। 

পেনিট্রান্ট-জাতীয় নিডোব্লা্ই কোষের বিবিধ নিডোব্রাস্ট কোষ, সংবেদনশীল 
অবস্থ। দেখান হইতেছে। কোষ, নার্ভকোষ ও জন্ন- 

১, নিউক্লিয়স » ২, নিডোব্রাই কোষ ; ৪, বার্ব 
বা ই্টাইলেট : ৬, গলা (8৮516 ; ৯, ঢাকনা কোযেরও স্যটি হ্য়। সেইজন্ 

শা ১ সিভিক ই্টরিপিযাল কো কে 
সাইটোপ্লীজমের সত] । ভিত্বিকোষ বলা হয়। লিঙ্গে 

উপরোক্ত কোবগুলির বিবরণ দেওয়া হইল £ 

৫) নিডোব্রাস্ট € (09100191887 05800 -176615) 8 এইবপ 

কোষকে দংশনশীল কোবষও (58756 ০911) বলা হয়। হাইডীর 
বেসাল-ডিস্ক অঞ্চল ব্যতীত দেহের সর্বাজে এপিথিলিও-মাসকিউলার 

কোষের মাঝে মাঝে নিডোব্রাস্ট কোষগুলি বিগ্যমান। দেহের উপরিভাগে 

এবং কধিকাগুলির চারিপাশে ইহারা* অধিক পরিমাণে থাকে। একটি 

পরিণত বা! পুষ্ট নিভোব্লাস্ট কোষ আকারে স্ভাসপাতির মত। কোষগুলির 
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ভিতরে একটি জলীয় পণার্থপূর্ণ থলি থাকে । থলির চারিপাশে বেষ্টন করিয়া 
থাকে কোষের অত্যন্ত সঙ্কোচন-প্রসারণশীল সাইটোপ্াজম নিউর্রিয়টি 

সাইটেপ্রজমের একধারে বিছ্যমান। কোষের উপরিভাগে একটি ঢাঁকন। 
বা অপারকুলাম €(029০5157%) অবস্থান করে এবং ঢাঁকনার 

ঠিক পাশে সাইটোপ্রাজম হইতে একটি শক্ত কুতার মত পদার্থ 

দেখিতে পাওয় খাঁয়। এই শক্ত স্থতাটি সাইটোপ্লাজমের উচু অংশ 
হইতে বাহির হইয়াছে। সমগ্র অংশটিকে বন্দুকের ঘোড়ার (61526 

110০) মত দেখায় । এই 
অংশটিকে নিভোব্রাস্ট 

কোষের নিডোদিল 
€ 07520081 ) বলা হয়। 

অপারকুলামের তলা 
হইতে একটি পেঁচানে। 

সুতার স্তায় যন্ত্র জলীয় 

পদার্থপূর্ণ থলির ভিতর 
নিমগ্ন থাকিতে দেখ! 

যায়। এই পেচানো & 

শতার ভ্ায় যন্ত্র এবং ৩ 

জলীয় পদার্থপূর্ণ থলিটিকে 

একত্রিত করিয়া 

নি মা টো সিস্ট 
( £27,2600856) নাষে ১ 

1 
নট শ্ারগ। 

1111 
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অভিছিত করা হয়।  : ১৯৯২ পরত 
নিমাটোসিস্টের ক্যতাঁটি টিটি রঃ নি চিত্র 

য় ব্রাস্ট কোধের খোল অবস্থ। 
খুব শক্ত এবং আকারে সিভিযাটি জি 25 
নলের মত এবং উহ্থার ১, নিউক্রিয়স ; ২, নিডোব্রাহটী কোষ; ৩, পেঁচানো 

রত দাগ? ৪, বার্ব বা স্টাইলেট ; ৫, খলি ; ৬, গলা (5£0) ॥ 
থলির জলীগগ পদার্থের ৭, ক্ষুপ্র কণ্টক; ৮, থোল1 নিমাটোসিস্ট ; ৯, ঢাকন। বা 
মধ্যে বিষাক্ত রাসায়নিক অপারকুলাম। 

হিপনোটকৃসিন্ (%972%০০4%) থাকে। কোন প্রথণী নিভোব্রাস্ট নিভো (সিলের 

সংস্পর্শে আদিলে বা যেকোন কারথে নিভোসিল উত্তেজিত হইলে উহ 

জী. বি. (৩য়)_-১৫ 
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সাইটোপ্রাজমের ভিতর তৎক্ষণাৎ প্রবেশ করে। ফলে সাইটোপ্লাজম অত্যন্ত 

সক্ষোচন-প্রসারণশীল হওয়ায় চাপের দ্বার! সঙ্কুচিত হইলে সমগ্র জড়ানে। 

ভাটি প্রবলবেগে থলির ভিতর হুইতে উণ্টাইয্বা বাহির হুইয়া কোষের 

১৫নং চিত্র 
বিবিধ প্রকারের নিডোরব্রাই কোষ দেখান হইতেছে। 

ব--১ক, বন্ধ ও খোলা পেনিষ্রাণ্ট জাতীয় কোষ; থ--১খ, বন্ধ ও খোলা ভলভেন্ট 

জাতীয় কোষ ; গ--১গ, বন্ধ ও খোলা! প্লংটিন্াণ্ট জাতীয় কোষ; ঘ--১ঘ, বন্ধ ও 
থোল৷ বড় গ্র.টিচ্তা্ট জাতীয় কোব। 

বাহিরে ছিটকাইয়া পড়ে। থলির ভিতরকার হিপনোটক্লিন রালারনিক 

জলীয় পদার্থও নলক্ষপে স্থতার ভিতক্ষ' দিয়া কোষের বাহিরে নিক্ষিপ্ত হয়। 

এইক্বপ নিমাটোসিস্টের ছার! হাইড়া থাস্ঘপ্রাণীদের শিকার করে। খাচ্প্রাণীর 
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দেহের ভিতর নিমাটোসিস্টের সুতাটি সজোরে প্রবেশ করে এবং ইহার ছ্বার? 

কিপনোটক্িনের ক্রিয়ার ফলে খাগ্যপ্রাণীগুলি নিজরীব হইয়] যায়। এই 
ধরণের নিমাটোসিস্ট যে কেবল খাস্ভ-সংগ্রহে ব্যবহৃত হয় তাহা? নহে, ইহার! 

শত্রুদের আক্রমণ হইতেও হাইড্রাকে রক্ষা করে। এই প্রকার নিমাটোসিস্টেব্র 

সতার গোড়ায় তিন জোড়! কাটা থাকে। ইহাদের বার্ব (792৮) বলা 
হয়। নানাপ্রকারের নিমাটোসিস্টবিশিষ্ট নিভোব্রাস্ট কোষ হাইড়ার দেহে 

দেখা যায়, যথা (ক) পেনিট্রাণ্ট (72৮2) বা প্রবিষ্টশীল £ এইরূপ 

নিমাটোসিস্টের সুতাটি উন্টাইয়! বাহ হুইবার সম্পূর্ণ সোজা হ্ইয়! 

যায় এবং ইহার ভিতরট] ফাপ1 নলের মত হুওয়ায় থলির হিপনোটকৃসিন 

সহজেই স্তার মাধ্যমে কোষের বাহিরে নিক্ষিপ্ত হয়। সৃতাটি সজোরে, 
খান্প্রাণীর দেহের ভিতর ইন্জেক্পনের মত প্রবেশ করিয়া হিপনোটক্সিন 

বিষাক্ত দ্রব্যের সাহায্যে খাগ্প্রাণীদের নিজাঁব করিয়! দেয় । স্তার গোড়াক্র 

বড় বড় তিনটি কাটা থাকে এবং গোডার তিনধারে তিন সারি করিয়া ছোট 

ছোট কাটাও দেখা যায়। 

(খ) স্ভলক্ষেটে (৬০156) এইক্প নিমাটোসিস্ট আকারে 
অপেক্ষাকত ছোট । স্তাটি পেনিট্রাণ্ট নিমাটোসিস্টের স্তার মত নয়। 

ইহা লম্বায় অনেক ছোট, পুরু ও নলের যত ফাপা নয়। ইহা! উপ্টাইয়া বাহির 
হইবার পরও ছুই হুইতে চাব্িটি ফাসে জড়ানো! থাকে। সাধারণতঃ ভলভেণ্ট 
নিমাটোসিস্ট নিজীব খাগ্প্রাণীকে জড়াইয় ধরিয়া! রাখিতে সাহায্য করে। 

জুতার গোড়ায় বড় বা ছোট কোন প্রকার কাটা থাকে না। 

গে) গ্ুটিনাপ্ট €01560580) £ এই প্রকার নিমাটোসিস্টের সংখ্যা 
সর্বাধিক । ইহাদের আকার বেশ ছোট এবং ইচ্থাদের তার গোড়ায়ও কোন, 

প্রকার কাটা থাকে না। নিমাটোসিস্টটি উন্টাইয়৷ গেলে সুৃতাটি সোজা ও. 

ছোট আকারে দেখা ফায়। স্তাটির ভিতর হইতে আঠার মত চট্চটে রব 
নিঃক্থত হুয়। ইহার দ্বার] উহ্বারা খা্ছপ্রাণীকে আটকাইয়া বাখে। 

সাধারণতঃ উপরোক্ত তিন প্রকার নিমাটোসিন্টবিশিষ্ট নিভোরাস্ট কোষ-. 

গুলি প্রভূত পরিমাণে দূলে দলে কধিকার সর্বাঙ্গে ছড়াইয়| থাকে। প্রত্যেকটি, 

দল বেশ উচুভাবে থাকায় উহাদের অস্তিত্ব বাহির হইতেই বুঝা যায়। প্রতিটি 
দলের মধ্যস্থলে ছুই হইতে প্রায় চাঁরিটি পেনিট্রাণ্ট নিমাটোসিস্ট বিশিষ্ট 
নিভোব্রস্ট কোষ থাকে। এই নিডোব্রাস্ট কোষগুলিকে পরিবেষ্টিত করিয়া 
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অনেকগুলি ভলভেণ্ট নিমাটোসিস্ট নিভোব্রাস্ট কোষে অবস্থান করে। 

বার ইহাদের পরিবেষ্টিত করিক্বা অনেকগুলি গ্নটিন্তান্ট নিমাটোপিস্টবি শিষ্ট 
নিডোব্রাস্ট কোষ বিদ্যমান । বিবিধ প্রকৃতির নিডোরব্রাস্ট কোষগুলি এইভাবে 

দল নির্মাণ করায় উক্ত স্থানটি বেশ উচু দেখায়। এই দলগুলিকে 
নিমাটোৌসিফ্টের ব্যাটারী (13266917295 0 £97,2£00)55 ) বলে। 

এই প্রকার ব্যাটারী কধিকাগুলির ছুইধারে এবং হাইডরার দেহের ছুই ধারে 

ূ প্রচুর দেখা যষায়। এইরূপ ব্যাটারীর কার্ধকারিতাও 
২২ অভিনব। হাইডার কধিকাগুলি খাস্ঘপ্রাণীর 

/ সংস্পর্শে আশিলে প্রথমে ব্যাটারীর মধ্যস্থ পেনিষ্রান্ট 
€ নিমাটো!সিস্টগুলি উল্টাইয়া খাছ্প্রাণীব দেহে প্রবেশ 
ণ করে এবং উহ্নাকে নিজর্ব করিয়া দ্েয়। এই 

সময়ের মধ্যে ভলভেণ্ট নিমাটোসিস্টগুলি উল্টাইয়! 

খাস্কপ্রাণীকে জড়াইয়া ধরে, তখন গ্রুটিন্তাণ্ট 
নিমাটোসিস্টগ্তলি উন্টাইয়। উহ্থাদের দেহ-নি£ত্যত 

রসের দ্বারা খাছপ্রাণীটিকে চারিধার হইতে 

ছি হাইড়ার দেহের সহিত আটকাইয়া রাখে। ইহার 

৫ পর কধিকাগুলি খাগ্ঘপ্রাণীকে হাইড়ার মুখগহবরের 

খঞ্ছে ৯ ভিতর প্রবেশ করায়। যেকোন নিডোর্রাস্ট 

কোষ উহার ভিতরকার নিমাটোসিস্ট একবার 
১৬নং চিত্র স্ট এ রি ব ব্যবহার করিলে বা উহার নিমাটোসিস্ট একধার 

কিভাবে কীটের বিবিধ উল্টাইক1 গেলে, কোষটি ধীরে ধীরে মন্িয়া! যায়। 

উপাঙ্গে জড়ান থাকে কারণ উহার নিমাটোসিস্টটি পুনরায় কোষের 
তাহ! দেখান হইতেছে । ূ 

ভিতর প্রবেশ করিতে পারে না এবং কোষগুলি 

মৃত হইলে হাইড়ার দেহ হইতে ঝরিয়! পড়ে। উঞ্বার স্থানে নৃতন 

ইণ্টারস্টিশিয়াল কোষগুলি আবার বিবিধ প্রকারের নিমাটোসিস্ট বিশিষ্ট 

নিভোব্রাস্ট কোষে ব্বপান্তরিত হয় এবং ব্যাটারী নির্মাণ করে। £ুটিজ্ঞান্ট 

নিমাটোসিম্টবিশিষ্ট নিডোব্রাম্ট কোবগুলি, সুতা চটচটে হওয়ায় উহা! হাইড়ার 

চলন প্রক্রিয়ায় সাহায্য করে। 

(1) সংবেদনশীল কোষ ৮ 98080:5 ০61] )5 ইন্টারুষ্টি শিয়াল 

কোষগুলি পরিবতিত হইয়া সংবেধনশীল কোষে পরিণত হুয়। এই্কপ 
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কোষগুলি আকারে সরু মাকুর মত। ইহার ছুই দিক সরু ও স্্চালে। হ্য়। 

সাধারণতঃ ইহারা এক্টোডার্ন ও এন্ডোভার্ধ কোষস্তরের কোষের মাঝে মাঝে 
থাকে। এক্টোডার্মের এপিথিলিও যাসকিউলার কোষগুলিত মাঝে মাঝে 

ফাকা স্থান দেখিতে পাওয়া! যায় এবং এক্টোভান্মের সংবেদনশীল কোষগুলির 

আকার অপেক্ষাকৃত ছোট হ্য়। এনভোডার্ষের নিউট্রিটিভ মাসকিউলার 

কোষগুলির মাঝে মাঝে সংবেদনশীল কোধষগুলি বিদ্যমান । সাধারণতঃ 

ইহাদের এক প্রান্তের সুতার স্টায় ফ্্যাজিলা, নার্ভ-কোষের বিবিধ শাখার সহিত 
সংযুক্ত থাকে। 

(01) নার্ভ কোষ (ব67:৮৪ 661] )2 ইহাদের আকার মাকড়সার 
মত। ইহারাও ইণ্টারস্টিশিয়্াল কোষগুলি হইতে হুষ্ট। নার্কোষের মুল, 
কোধটি খুবই ছোট হয় কিন্ত ইহার প্রোটোপ্লাজম হইতে স্তার মত চারিপাশ 

হইতে অনেকগুলি লম্বা লম্বা শাখা বা নার্ভ বাহির হয়। এই নার্ভগুল 
এপিথিলিও মাপকিউলার কোষের ভিতর প্রবেশ করে এবং নিঙউট্রিটিভ 

মাসকিউলার কোষের পেশীর মধ্যেও প্রবেশ করে। আগেই বলা হুইয়াছে 

যে, সংবেদনশীল কোষের ফ্র্যাজিলাটি নার্ভ-কোষের সঙ্গে সংযুক্ত থাকে। 

সাধারণতঃ নার্কোবষগুলি কোষহীন মেসোগ্সিয়। শুরের ধারে ধারে সঙ্জিত 

থাকে এবং ইছাদের নার্ভগুলি এক্টোডার্ম ও এনডোভার্ম স্তরের কোযগুলির 

মধ্যে ছডাইয়া থাকিতে দেখা যায়। সংবেদনশীল কোষগুলির দেহের বাহিরে 

অনুভূতি গ্রহণ করে এবং নাঞ-কোষের সহিত সংযুক্ত থাকার নার্তকোষগুলিও 

অশ্গভূতির স্বাদ পায়। আবার নার্ভ কোষের সঙ্গে এপিথিলিও মাপকিউলার 

কোষ এবং নিউটুটিভ মাস্কিউলার কোর সংযোগ থাকায় উপরোক্ত 

কোষগুপিও অনুভূতি গ্রহণ করে এবং প্রশ্জোজনানুষাযী সক্কৃচিত ও প্রসারিত 

হয়। হাইড়ার দেহের ভিতর নার্ভ-কোষগুলি পরস্পর পরস্পরের সহিত যুক্ত" 

হইয়া একটি নার্ভজালের ত্যষ্টি করিয়া থাকে। সেইজন্ই হাইড়া বাহির 

হুইতে যে-কোন অনুভূতি পাইলে তৎক্ষণাৎ সঙ্কুচিত বা প্রসারিত হুইয়া নিজ 

দেহকে ছোট বা বড় করিতে পারে । 

(1) জনন-কোষ ( 22০:০09০৮০ 0611) £ হাইডার জনন-- 

কোঁবগুণল ইন্টারস্টিশিয়াল কোষ হুইতে হ্ষ্ট হুয়। পুং-জনন-কোবগুলিকে 

প্রত্যক্ষভাবে ইন্টাবস্টিশিয়াল কোষগুলি” পরিবতিত হইয়া! স্ষ্টি করে। 

প্রত্যকট ইণ্টারস্টিশিয়াল কোষ একটি শ্ুক্রকীটে পরিণত হ্য়। কিন্ত 
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স্ী-জনন-কোষ কেবলমাত্র একটি ইন্টারস্টিশিয়াল কোষের পরিবর্তিত রূপ। 
অন্তান্ত ইণ্টারস্টিশিয়াল কোবগুলি ধীরে ধীরে দ্রবীভূত হইয়া তরঙ্গ খানে 
"পরিণত হয় এবং এই তরল খাগ্যের সাহায্যে স্রী-জনন-কোষটি গর্ভকোষে 
“পরিণত হয়। 

এস্ক্ডোজ্ান্েল ভ্রিবিহ্ কোন সম্ধুহ 
€ 7010000617789] 02119 ) 

পুিপাধন করাই এনডোভার্ধের কোষগুলির প্রধান কার্ধ। পূর্বেই বলা 
ুইয়াছে যে, এনভোডার্ম স্তর এক্টোভার্ম ভরের চেয়ে তিন বা চার গুণ পুরু। 

, এই স্তরের কোষগুলিও বেশ বড় এবং নান! প্রকার ও প্ররুতির কোষ এই 

১৭নং চিত্র 

এনডোডোষ্ের ফ্ল্যাজিলার নিউদ্রিটিভ 

মাদকিউলার কোষ দেখান হইতেছে । 
১, ফ্ল্যাজিল! ; ২, কোষ-গহ্বর ; 

৩, নিউর্রিয়স। 

স্তরে বিদ্যমান । নিয়ে বিবিধ এন- 

ডোভার্মের কোষগুলি বিবরণ দেওয়! 

হুইল | যথা £ 

১। গ্রপিখিলিও-মাসকিউ- 
লার বা! নিউদ্রিটিভ মাসকিউ- 
লার কোষ ( হা01006110- 

10098500181 ০01: তেতো 05০ 

109500181 061] ) 2 এক্টোভার্মের 

এপিথিলিও-মাসকিউলার কোষে 

ইহাদের উৎপত্তি হইলেও আকারে 

ইছান্রা বেশ লঙ্কা! । ছাইড়ার 

সিলেনটেরন গহ্বরকে এই 

কোষগুলি বেষ্টন করিয়া থাকে। 

কোষগুলির বাহিরের প্রাস্ত বা 

মেসোগরিয়া স্তরের দিকে ষে প্রান্তটি 

অবস্থান করে, তাহ? বেশ সরু। 

কোষের এই সরু অংশ পেশীতে 

পরিণত হুইয়াছে। প্রতিটি কোমের 
এই সরু পেশী-অংশটি পরম্পর 

পরম্পরের সহিত যুক্ত হুইয়| হাইড়ার দেহের ভিতর একটি পেশী বৃত্তের স্থ্টি 
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করে। এই বৃত্বীয়-পেমী সঙ্কুচিত হইলে হাইড়ার দেহের প্রপার কমিয়া যায়, 
স্থতরাং উহ? আকারে আরও লম্বা হয়। সেইরূপ বুভীয়-পেশী প্রসান্িত 

হইলে হাইড়-দেছের পরিসর বাড়িয়া যায় এবং ইহাতে দেহের আকার খর্ব 
হয়। এই প্রকার কোষের ভিতর-প্রান্তট প্রসারিত এবং হাইড়ার সিলেনটেরন 

গহ্বরে মুক্ত হয়। কতকগুলি নিউট্রটিভ মাঁসকিউলার কোষ আবার পরিবতিত 

৫ 

১*নং চিত্র 

হাইড়ার দেহের লম্বচ্ছেদ হইতে উহার বেসাল-ডিস্ক অঞ্চলেব কোবগুলিকে 
বড় করিয়া দেখান হইতেছে। 

১, গ্রস্থিকোষ ; ২' লালাবিন্দু (45008 €:800198) ; ৩, মেসোগ্রিম! 

৪, বেসাল-ডিস্কের এনডোডাম কোষ ; ৫--৬, সাধারণ এনডোভার্ম £ 

৭ এক্টোডার। 

হুইয় বিবিধ আকার ধারণ করে $ যথা--৫) কতকগুলি কোষের ভিতর-প্রাস্তে 

দুইটি সরু লম্বা! স্তার মত ফ্র্যাজিলা থাকে। ইহার ছার! কোষগুলি একটি 
নির্দিষ্ট কাজ করে। থাস্ভপ্রাণী মুখ-গহ্বরের ভিতর দিয়া সিলেনটেরন গহ্বরে 
প্রবেশ করিলে এই কোষগুপলি আপন ফ্ল্যাজিলার সঞ্ধালনে সিলেনটেরন 

গহবর জলীয় পদার্থকে গহ্বরের ভিতর বৃত্তাকার প্রবাহের হ্টি করে। 
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ইহাতে খাপ্রাণীটি সিলেনটেরন গহ্বরে ঘুরিতে থাকে। আবার এই প্রকার 
কোষের ফ্র্যাজিলার আঘাতের চোটে খাগ্ঘপ্রাণীগুলি খণ্ড খণ্ড হুইয়। যায়। 
স্থতরাং এই ফ্ল্যাজিলাযুক্ত নিউট্রিটিভ মাসকিউলার কোষগুলি খাগ্যকে 
পরিপাক করিতে পরোক্ষভাবে সহায়ত করে। ইহাদের সাধারণতঃ ফ্ল্যাজিল।- 

যুক্ত নিউট্রিটিভ মাসকিউলার কোষ € 71226115190 77106 

17:25021270811 ) বলা হয়| (11) আবার কতকগুলি নিউট্রিটিভ মাসকিউলার 

কোষ উহার ভিতরকার প্রান্ত হইতে আ।মিবার মত ক্ষণপদ সৃষ্টি করে। 
এই ক্ষণপদের স্বারা কোষগুলি খাগ্ভপ্রাণীর হুম্ম দেহখগুগুলিতে আামিবার মত 

খাগ্যগহবর স্থষ্টি কিয়! নিজ দেহের ভিতর টানিয়া লয় এবং পরে পরিপাক 
করে। এইব্ধপ কোষের দ্বার হাইড! খাছ্যের কিছুট! অংশ হজম করে। এই 
প্রকার কোষগুলিকে আামিবাকৃতি নিউদ্রিটিভ মাসকিউলার কোষ 
(27%0920102 7:4056556 7,250127 ০611) বল] হয় । 

২। গ্রন্থিকোষ (01970 ০611): নিউট্রিটিভ মাসকিউলার কোষের 
মাঝে মাঝে লম্বা লম্ব| সরু গ্রস্থিকোষ দেখা যায়। এইবপ গ্রন্থিকোষ হইতে 
খাগ্চ পরিপাকের জন্ত বিবিধ রাসায়নিক উৎসেচক নিঃস্থত হয়| এই 
উৎসেচকগুলি হাইড্রার সিলেনটনের গহ্বরে মিশ্রিত হয় এবং খাগ্যপ্রাণীর ক্ষুত্ 
ক্ষুদ্র খগ্ডুগুলিকে কঠিন ও জটিল অবস্থা হইতে তরল অবস্থায় পরিণত করে । 

বেপাল ডিস্কের গ্রস্থিকোষগুলি অপেক্ষাকৃত ছোট হয়। কিন্তু হাইপোস্টমেক্র 

এনডোভান স্তরের গ্রন্থিকোষগ্ডলি আকারে বেশ বড হয় এবং অপেক্ষাকৃত 

বেশী সংখ্যায় ও বেশী পরিমাণে রাসায়নিক উৎসেচক নিঃহুত করে। স্বতন্ত্র 

থাগ্নালী হাইড়ার দেহে নাই । সিলেশটণেন গহ্বরই ইহার দেহের একমাত্র 
গহ্বর এবং ইহার ভিতরেই যাবতীয় বিপাকীয় কার্য সম্পন্ন হয়। গ্রস্থিকোষের 

সাইটোপ্রাজম ঘন দ্রানা-দাণা মত এবং কোষ-গহ্বরবিহীন কিন্তু নিউট্রিটিভ 
মাসকিউলার কোষের মধ্যস্থলে বেশ বড় একটি কোব-গহবর দেখা যায়। 

গ্রন্থিকোষ এবং বিবিধ নিউট্রিটিভ মাঁসকিউলার কোষের মাঝে মাঝে অবশিষ্ট 
ফাকা স্থানে প্রচুর সংবেদনশীল কোব, নার্ভ-কোষ এবং ইন্টারস্টিশিক্াল 
কোষের অস্তিত্ব দেখা যায়। স্থতরাং এনভোভার্ স্তরটি নানাবিধ কোষে 
ভরিয়া থাকে। 0. 

বহ্ুকোষী হাই্ডীর অস্তর্গ ঠনের কোষগুলি এবং উচ্বার কার্ষকারিতা 
বিশেষভাবে পর্যবেক্ষণ করিলে একটি নিদিষ্ট মীতির সন্ধান পাওয়া যায়। 
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ইহার দেহের কোষ-বশিষ্ট্য (0:911127 27767217:200% ) প্রাণীর 

টজৈবনিক শ্রম-বিভাজন (727,)5191921021 215£50% 07 129০5) ব্যবস্থার 

সহিত সমতা রক্ষা করে। প্রতিটি কোষ অন্তান্ত কোষের সহযোগিতায় এক 

চু 
৬ ক 

চট ৬ (- চি ্ 
রি ৬ সর্6* ৬২ ৮ ১৪ ৯. রর টা ন্ সে 

ৃ চে রি 0 রি. 
৯২ এ) চি 

মু শর 

৬ 

শি না প্র 

5 ১৬ 
দা নস 

চি 

১১ -(ডিিহচছ, -১৩ 

১২ 

তী 

১*নং চিত্র 

ড; মুখ-ছিদ্র 5. ৯॥ হাই 

৬৭ পোস্টম ৩, কধিবাঃ ৪, 
১নিমাটো(স্লির, ব্যটারী ; 

৫. শুক্রাশয়; ৬৮ এক্টো 
ডান; ৭, মেসোগ্রিয়া » 
৮, এডোডাম; ৯ গ্যাস্ট্রা- 
ভাসবি উলার গহ্বর বা 
(সিলেনটেরন; ১০, কুঁড়ি; 
১১, বেসাল ডিস্ক; ১২, 
বাতাস বুদ্ধুদ;) ১৩, গ্রন্থি, 

কোষ ; ১৪, ডিম্বাশয় 5 ১৫- 

ফ্লাভিলাধক্ত মাসকিউলো- 
নিউটিটিভ কোষ; ১৬, 

সংবেদনণণীল কোষ; ১৭? 

এপিখিলিও মাসকিউলার 
কোষ; ১৮, নার্ভ-কোষ 

১৯, গুক্রাশয়। 

হাইড়ার লগ্ঘচ্ছেদের দ্বার। উহার বিবিধ কোবস্কর ও কোষস্তরগুলি দেখান হইতেছে । 
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একটি নির্দিষ্ট কার্য সম্পন্ন করে। প্রতিটি কোষের নির্দিষ্ট কার্ধকারিতা ছারা 

একত্রে হাইড়া তাহাব জীবনের যাবতীয় জৈবনিক কার্ধ সম্পন্ন করিয়া সহজ ও 

সরলভাবে জীবনযাত্রা নির্বাহ করে। যেমন হাইড়ার এক্টোডার্সেরু, কোষগুলি 

'কিউটিকৃল নির্মাণ করে এবং খাছ সংগ্রহ ও শত্রু হইতে হাইড়াকে রক্ষা করে, 
তেমনি এনডোভার্মের কোবষগুলি প্রধানত: খাছ পরিপাক করে। সংবেদনশীল 

নার্ভকোবগুলি হাইড়ার দেহের সর্বাঙ্গে জাল বিস্তার করির। থাকায়, প্রীণীটিকে 

বাহিরের যে-কোন উদ্দীপক অনুভূতির ন্চনা হ্ারা তাহাকে সজাগ করিয়া 

দেয়। নিভোব্রাস্টকোষগুলি হাইড়াকে খাছ্াপ্রাণী সংগ্রহ করিতে সাহায্য করে 

এবং শত্রু হইতে রক্ষা করে। জনন-কোষগুলি হাইড়ার বংশবৃদ্ধি প্রণালীকে 
পরিচালিত করে। ইন্টারস্টিশিয়াল কোষগুলি প্রধানতঃ ভিত্তিকোষ হওয়ার 
শন্স্থান পূর্ণ করে। ইহাদের ভ্রুত বিভাজনের ফলেই হাইড়ার কুঁড়ির স্ষট 
হয়। এক্টোভার্মের এপিখিলিও-মাসকিউলার কোষগুলি সম্কচিত ও 

প্রসারিত করিয়া হাইড়া দেহকে ছোট বা বড করিতে পারে এবং এনডো- 

'ার্মের নিউট্রিটিভ-মাসকিউলার কোষগুলিও অনুবপভাবে হাইড়ার দেহটিকে 

ছোট বা বড় করে। সাধারণতঃ এক্টোডার্ষের এপিথিলিও-মাঁসকিউলার 

কোষের দ্বার] হাইড়ার দেহ ছোট হইয়া গোঙ্াকারে পরিণত হয় এবং 

এনভোভার্মের নিউট্রিটিভ-মাসকিউলার কোষের দ্বারা হাইড়ার দেহ প্রসারিত 
বা লম্বা হয়'। গ্রন্থিকোষগুলি, পরিপাকের জন্ত, রাসায়নিক উতৎসেচক' নিঃস্যত 

করে। ফ্র্যাজিলামুক্ত কোষগুলি খাগ্যপ্রাণীকে খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া দেয় 
এবং সিলেনটেরন-গহ্বরে প্রবাহের স্যট্টি করে। আযমিবাকতি কোবগুলি 

খাগ্খগুগুলিকে নিজ দেহের ভিতর টানিয়া লইয়] পরিপাক করে। স্থততরাং 

প্হাইড়ার দেহের কোষ-৫বশিষ্ট্য টজবনিক শ্রমবিভাজন ব্যবহারের 

সহিত সমতা রক্ষা করে”__কথাটি যে কত সত্য তাহা সহজেই বুঝা যায়। 
নিয়ে হাইড়ার দেহুগঠনের বিবিধ কোষগুলির একটি সাধারণ ছক 

দেওয়া! হইল। 
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্ : 
এক্টোডার্নের কোবসমূহ এনডোভার্মের কোষসমূহ 

১। এপিথিলি৪-মাসকিউঙ্ার কোষ ১। সংবেদনশীল কোষ 

২। সংবেদনশীল কোষ ২। গ্রস্থিকোষ 

৩। নার্ভকোষ ইণ্টার- ৩। নার্ভকোষ কম 

৪। নিউভোব্রাস্ট কোষ) স্টিশিয়াল ৪ ইন্টারুপ্টিশিয়াল 1 পরিমাণে 

৫ । জনন-কোষ কোষ কোষ বিদ্যমান 

৫ | নিউট্রিটিভ-যাসকিউলার কোষ 
$ 

(1) আযামিবাকৃতি কোষ 

(11) ফ্র)াঞ্জিলাযুক্ত কোষ 

হাদ্যঞীহ পি ও পপভ্লরিশাক 

(7০601105 ৪190 10156501019 ) 

খাগ্যগ্রহণ 2 হাইড! জলজ প্রাণী; স্বভাবতঃই ইহাদের খাছাও জলজ- 

প্রাণীতুক্ত। সন্ধিপদ পর্বভৃক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাণী, যথা-_ডাফনিয়”, সাইক্লপস্ এবং 

জলজ পতঙ্গের শৃককীটগুলি হাইড়রার প্রিয় খাদ্য ।, হাইড ক্ষুধার্ত হইলে সমগ্র 
দেহটিকে প্রসারিত করিয়া খাদ্য-অন্বেষণে উহার কথিকাগ্ডলি বিক্ষিগুভাবে 

সঞ্চালিত করে। কিন্ত ক্ষুধার্ত হইয়াও খাদ্য প্রাণীর সন্ধান ন1 পাইলে হাইড! 
ক্ষিপ্ত হইয়া যায়। এই সময় হাইড! নিজ দেহ হঠাৎ সঙ্কুচিত করিয়া গোলা- 

কারে পরিণত করে এবং পরক্ষণেই আবার দেহটিকে সম্পূর্ণভাবে প্রসারিত 
করিয়া কোধগুলিকে বিক্ষিপ্তভাবে সঞ্চালিত করে। হাইড়ার এইরূপ 
ব্যবহারকে ক্ষুধাজনিত সঞ্চালন (157%77267 21055751% ) বলা হয়। 

কিন্ত খাদ্যপ্রাণীর অস্তিত্ব নাগালের মধ্যে পাইলে ছাইড়া সর্বপ্রথমে উহার 

নিমাটোলিস্টের ব্যাটান্ীগুলির দ্বাঞ্ধা উহাকে আক্রমণ করে। পেনিট্রাণ্ট 

নিমাটোসিস্টের দ্বারা খাদ্যপ্রাণীটি প্রথমে নিজাঁব হইয়া ধায় এবং পরক্ষণেই 
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ভলভেন্ট ও গুটিন্তাণ্ট নিমাটোসিস্টগুলি নিজাঁব প্রাণীটিকে কধিকার সহিত 
আটকাইয়া রাখে । কধিকাগুলি ইহার পর খাদ্যপ্রণীটিকে চারিদিক হইতে 
জডাইয়া ধরে এবং ইহারা সন্কচত হইয়। ধীরে ধীরে খাদ্যপ্রাণীটিকে 

হাইডার মুখ-গহবরের সম্মুখে উপস্থিত করে; পরে অন্ঠান্ত কিকার সাহায্যে, 
খাদ্য-প্রাণীটিকে হাইড, মুখের ভিতর প্রবেশ করাইয়া দেয়। সময় সময় দেখা 
গিয়াছে ষে, হাইড নিজের দেহের তদের চেয়ে বেশী দীর্ঘ প্রাণী আহার্য হিসাবে 

গ্রহণ করে। 

পরিপাক (101859009 ) 2 খাদ্যপ্রাণীটি মুখের ভিতর দিয়] হাইডার 
সিলেনটেরন গহ্বরে প্রবেশ করে। ফ্র্যাজিলাধুক্ত নিউদ্রিটিভ-মাঁসকিউলার 
কোষগুলি সিলেনটেরন গহ্বরের জলীয় রসে প্রবাহ স্থষ্টি করে। ইহা দ্বারা 

খাদ্যপ্রাণীটি গহবরের ভিতর ঘুরিতে থাকে এবং ধীরে ধীরে নরম হইয়া যায়। 
কারণ গ্রস্থিকোষগুলি ক্রমাগত ক্ষারীয় উৎসেচক রস নিঃহ্ত করিয়া সিলেনটেরন 

গহবরের রসের সহিত মিশ্রিত করে। এই ক্ষার্গীয় উৎমেচকের ক্রিয়ার ফলে 

খাদ্য প্রাণীটি নরম হইয়া যায়। প্রাণীটি ফ্রাজিলার সংস্পর্শে আসিলে উহার 
ভ্রুত আঘাতে খণ্ড খণ্ড হুইয়] যায়। গ্রস্থিকোষের দ্বার নি:স্থত রাসায়নিক 

উৎসেচকের মধ্যে প্রোটিন-খাদ্য পরিপাককারী ট্রিপসিন (7%705% )-এর 
প্রীধান্ত বেশী। ইহ] সর্বপ্রথমে খাদ্যের প্রোটিন অংশগুলিকে তরল ও সরল 

করে। পরে' তরল ও সরল প্রোটিন-খাদ্যগুলি ব্যাপন-ক্রিয়ার দ্বার! নিউট্রিটিভ 

মাসকিউলার কোষগুলি শোষণ করিয়া লয়। নিউট্রিটিভ-মাসকিউলার 

কোধগুলি এক্টোভার্মের বিবিধ কোবগুলিকে খাদ্য-রস সরবরাহ করে। এইবপ 

পরিপাক সিলেনটেরন-গহ্বরের ভিতর হয় বলিয়া ইহাকে বন্কোষীয় 

পরিপাক (25220911127 2895020% ) ক্রিয়া! বলা হয়। আযামিবাকুতি 

নিউট্রিটিভ-মাসকিউলসার কোবগুপি ঠিক আযামিবার মত ক্ষণপদ নিক্ষিপ্ত করেয়া 
খাদ্যের শুশ্স খগ্গুলিকে দেহের ভিতর ছাগ্-গহবর (1০০4 %20%012 ) নিষাণ 

করিয়া টানিটা লয়। আমিবার মত খাদ্য-গহ্বরে প্রথমে এই কোষের সাইটে 

প্রম হইতে আযাসিভ নিঃস্যত হুইয়। খাদ্য-গহবরের বসকে অল্ম করিয়! দেয় 
এবং পরে পেপসিন উৎসেচক নিঃস্থত করিয়! প্রোটিন-খাদ্যগুলিকে তরল ও 

সরল করে। খাদ্যের জল-অঙ্গার ও ন্মেহুপদার্থগুলি পরে ক্ষান্সীয় মাধ্যমে 

বিবিধ উংপেচক দ্বার! পরিপাক হুয়। *্হুতরাং হাইড উহার কিছু অংশ 
খাদান্কাষের ভিতর পরিপাক করে। এই ধরণের পরিপাক ক্রিয়াকে 
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অস্তঃঠকোষীক্স পরিপাক (175570911157 29507 ) বলা হয়। 

সাধারণতঃ খানের প্রোটিন-অংশ বছিঃকোধীয় পরিপাক ক্রিয়ার দ্বারা তরল ও 

সরল হয় এবং খাদ্যের জল-অঙ্গার ও ন্বেহপদার্২-অংশ অস্তঃকোবীয় পরিপাক 

ক্রিয়ার বার তরল ও সরল হয়। কিছু প্রোটিন অংশ অস্তঃকোষীয় পরিপাক 

ক্রিয়ার দ্বারাও তরল হয়। কারণ খাছ্ের সমগ্র প্রোটিন-অংশ বহিঃকোষীয় 

পরিপাক-ক্রিয়ার ছারা সহজ ও তরল হয়। অবশিই্ই প্রোটিন-অংশগুলি 

অস্তঃকোধীয় পরিপাক ক্রিয়ার ছারা হজম হয়। মুখ-গহবর ব্যতীত হাইড়ার 

অন্ত কোন বহিঃছিদ্র না থাকায় অপরিপাক খাছাগুলি সিলেনটেরনের অতিরিক্ত 

জলের সহিত মুখ-গহ্বর দিয়াই দেহের বাহিরে নিক্ষিপ্ত হয়। 

০কুশম্ম-৩ভিজা। 

(10002206101 ) 

হাঁইড্রা খুবই সজাগ ও চঞ্চল। ইহাদের চঙ্গন-প্রক্রিয়! বহ্ুপ্রকারের । 

সাধারণতঃ ছুই প্রকার চলন-প্রক্রিয়ার ছ্বার1 হাইড! চঙ্সাফেরা করিয়া থাকে । 

প্রথম প্রক্রিয়ায় হাইড়া সঙ্কুচিত হুই্য়া যে-কোন একদিকে বাকিয়া যায় এবং 

কঠিন বস্তর সহিত উহ্বার কধিকাগুলিকে আটকাইয়া দেয়। কথিকাগুলিতে 
গ্নুটিন্তাণ্ট নিমাটোসিস্ট থাকায় উহা চটচটে রস নিঃম্ছত করে এবং বসের দ্বারাই 

কধিকাগুলি কঠিন বস্তর সহিত আটকাইতে পারে । ইহার পর হাইড়ার বেসাল- 
ডিস্ক অংশটি কঠিন বস্তটিকে ত্যাগ করিয়া মুখের দিকে আগাইয়া আসে। 
ইহাতে হাইডরার দেছের মধ্যভাগটি উচু হুইয়া যায় এ”ং উহার বেসাল-ডিস্ক ও 
মুখ, খুব কাছাকাছি অবস্থান করে। এখন কধিকাগুলি কঠিন বস্তুটিকে ত্যাগ 
করে এবং হাইড প্রপারিত হইয়া দেহটিকে বেশ লম্বা করে। কঠিন বন্তর 

নৃতন স্থানে হাইড আবার উহার কধিকাগুলিকে পুর্ববণিত উপায়ে আটকায়। 
হাইড়। প্রনারতি হইলে বেশ কিছুটা স্থানান্তর ঘটে এবং নূতন স্থানে কধিকা 
আটকাইয়া উহা! পুনরায় বেপাল ডিস্ক অংশ স্থানচ্যুত করিয়া মুখের কাছে 

সরিয়া আসে । এইভাবে হাইড়া চলাফেরা করে। এই প্রক্রিয়। সাধারণতঃ 

খুবই দ্রুত হয় এবং হাইডরা খুব তাড়াতাড়ি আগাইব় যায়। ভ্রতগতিতে 

হাইডরা যখন চলে, তখন উহ্বার চলন-প্রক্রিয়া! জোকের মত হয়। এইক্প চলন- 
প্রক্রিয়াকে হামাগুড়ি দিয়। চল (1,904 ) বলে। দ্বিতীয় প্রকার চলন- 
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প্রক্রিশ্নাকে ডিগবাজী দিয়! চল। (5০017,2752%1£ ) বলে । এই প্রকার চলন- 
প্রক্রিয়ায় হাইড কঠিন বস্ধর সহিত কধিকাগুলিকে আটকাইবার পর উহা 

উপর ভর করিয়া! খাডাভাবে অবস্থান করে। এই অবস্থান হাইড্রার মুখ নিষ্লে 
ও উচ্থার বেসাল-ডিস্ক উধের্ব থাকে । পরে হাইড উহ্থার দেহটিকে বাকাইয়। 

একধারে কঠিন বস্তর সহিত বেদপাল ডিস্কটিকে আটকাইয়৷ দেয় এবং অপর 

দিক হইতে কবিকাগুলিকে স্থানচ্যুত করে। ক্রমান্বয়ে এইরূপ খুব দ্রুত প্রক্রিয়ায় 
হাইড়া বেশ কিছুটা আগাইয়] যায়। ইহা বাতীত হাইড গুঁড়ি মানিক? বেসাল- 

২* নং চিত্র 

রেখাচিত্রের দ্বার! হাইড়ার বিবিধ চলন দেখান হইতেছে । 

ক, হামাগুড়ির দ্বার! চলন (1০০7917)£ 22905829626) ; খ, ডিগবাজীর দ্বারা চলন 

(80200975016105 700.05670062)1) | 

ডিস্কের উপর ভর করিয়া অল্প কিছুদূর যাইতে পারে । বেসাল-ভিস্কের কোন 
কোন কোষ আযমিবার মত ক্ষণপদ বিস্তার করিতে পারায় এইবপ গুঁড়ি মারিয়া 

স্থানাস্তর সম্ভবপর হুয়। মাঝে মাঝে হাইড! কধিকাগুলিকে পদের ন্যায় ভর 
দিয়া খাড়াভাবে বেসা'ল-ডিস্ককে উচু করিয়! চলে । আবার কখন কখন হাইড়া 
জলে ভাদিয়া বেড়ায়। ডিস্কের গ্রস্থিকোষ হইতে গ্যাসীয় বুদ্বুদ নির্গত 
হয় এবং উহা বেসাল-ডিস্কের তলায় জঙ্গা হয়। এই গ্যাসের জন্তই হাইড 

ভাসিয়! বেড়াইতে পারে। মান্য যেভাবে গাছে চড়ে, হাইড্রাও সেইভাবে 



হাইড়া ২২৯ 

উহ্হার কধিকার সাহায্যে কোন কঠিন বস্তর উপর আরোহণ করিতে পারে। 
হাইড মূলতঃ সর্বদাই যে-কোন বস্তর সহিত আটকাইয়! থাকে এবং কেবলমান্ত্র 

উহ্নার কধিকাগুলিকে ইতস্ততঃ প্রসারিত করে। কিন্তু বিপাকে পড়িলে 

হাইডা উপরোক্ত প্রকারের চলন-প্রক্রিয়ার ছারা এক স্থান হইতে অন্ত স্থানে 

যাইতে পারে । 

স্রালভ্িজা। শু ল্র০০্-ও্ক্ত্ি্া। 

( 1২681179001) 8290 17:21:50015 ) 

পূর্বে বলা হইয়াছে যে, হাইড়ার্ অপরিপাক দ্রব্যগুলি বাহিরগামী 
অতিরিক্ত জলের সহিত পিলেনটেরন 

গহ্বর হইতে মুখছিত্রের ভিতর দিয়] 
বাহির হইয়া! যায়। শ্বাস-প্রক্রিয়ার 
জন্য প্রয়োজনীয় অব্িজেন শ্বভাবতঃই 

হাইডরা জলের সহিত শোষণ করে। 

অকিজেন জলের সহিত দ্রবীভূত 

অবস্থায় থাকায় অভিশ্ববণ প্রক্রিয়ার 

দ্বারা উহা! এপিথিলিও-মাসকিউলার 

কোষের ভিতর প্রবেশ করে এবং 

পরে এনডোডার্সের বিবিধ কোষে 

উপনীত হুয়। খাদ্যদ্রব্যের দাহের 

সময় কার্বনডায়কৃসাইড পাইট্রোজেন- 

ঘটিত রেচন পদার্থ গুলিও বিপরীত 

অভিন্রবণ প্রক্রিয়ার দ্বারা হাইড়ার 

দেহ হইতে বাহির হইয়া আসে। 

র্ 

৮.৫ 

রি 

1 অতিরিক্ত বাহিরগাম ২১নং চিজ মুখছিত্র দিয়! অতি হিরগামী হাইড্রার সবাঙ্গে নার্ভজালের 
জলের সহিতও দ্রবীভূত কার্ধন- বিস্তার দেখান হইতেছে। 

ডায়ক্সাইড বাহির হইয়া যায়, তাহাও ত 

প্রমাণিত হুইয়াছে। 
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বুবাম্ুভত্তর 

হাইডার আামুতন্ত্র খুব সরলভাবে বিদ্যমান। আমুকোবগুলি এক্টোভার্মের 

ভিতরে মিলোগিয়ার স্তরের নিকট থাকে । প্রতিটি নাঞ্কোষের বা মায়ুকোষের 

চাতিধার হইতে হ্ক্ত্ সুতার মত সাযুস্ত্র বাছির হইয়। পরম্পর পরস্পরের 
সহিত যুক্ত থাকে। ফলে হাইড্রার দ্রেছের চারিপাশে বৃত্তাকারে ন্বায়ুজালের 
সি হয়। ন্্াযুস্ত্রের সহিত সংবেদনশীল কোষগুলিও যুক্ত হয়। ইহার দ্বারা 
বাহির হইতে উদ্দীপকের অনুভূতি শ্নাুকোষের মাধ্যমে সংবেদনশীল কোষ 

গ্রহণ করে এবং সংবেদনশীল কোব হইতে অন্থভূতি মাসকিউলো এপিখিলিও 
কোষে যায়। ফলে মাদকিউলো-এপিথিলিও সঙ্কুচিত বা প্রসারিত হয়। 

স্থতরাং হাইড়ার নার্ভ-বেইটনীই উহার দেহের আামুতন্ত্র। 

হাইড্ড্রান্র উদষীপ্পন্কেল্স জ্পুভ্ভুভ্ি 

( 1২651001086 6০ 961020]1 [না ড]15 ) 

বিবিধ উদ্দীপকের প্রতি হাইডাঁয় অনুভূতি লইয়া বহু প্রাণীবিদ্ গবেষণা 
করিয়াছেন। হাইড্রার স্পর্শ উদ্দীপকের অনুভূতিকে থিগমোট্রপিজম 
€7782%7,9007157% ) বলা হয়। স্পর্শে হাইডা তৎক্ষণাৎ সঙ্কুচিত হইয়া 

গোলাকারে ,পরিণত হয়। সুতরাং হাইড়া অনুকূলবত্তঁ খিগমোট্রপিক 
(795£/91) 77£7506010) | সাধারণ আলোকে হাইড্রা উহ্হার গতিপথ 

অন্ুলরণ করিয়া অগ্রসর হয়। "স্তরাং আলোক উদ্দীপকের প্রতি হাইডার 

অন্ভূতি (19701000115 ) অনুকূলবতী হওয়ায় হাইড অনুকুলবতী 

ফটোট্রপিক (7952221)) 7০7০৮০7$০)। সেইরূপ তাপ সম্পর্কে হাইডার 

অনুভূতি বিপরীত। সামান্য গরম জলের সংস্পর্শে হাইড্রা উপনীত হইলে তথা 

হইতে পলায়ন করিবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে। স্থতরাং তাপ উদ্দীপকের 

প্রতি হাইড়ার অনুভূতি (7017610)00001159 ) বিপরী তবতণ হওয়ায় হাইড়া 

বিপরীতবতাঁ থার্মোট্রপিক (72৫27/91) £7277,0£0 )। কলিকাতা 

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণিতত্বের প্রাক্তন প্রধান অধ্যাপক ভাঃ হিমাদ্রিকুমার 

মুখোপাধ্যায় মহাশয় হাইড্রার থিগমোক্রপিজম্ বিষিয়ে প্রচুর মূল্যবান গবেষণা 
করিয়াছেন। বিবিধ স্পর্শের দ্বার] হাইড্রার দেহে নানারপ প্রতিক্রিয়! তিনি 
লিপিবদ্ধ কন্িয়াছেন। 



ভম্মম্ম-্প্রভ্রিক্সা 

( [২.9197:00006010 ) 

হাইডীর জনন-প্রক্রিয়! প্রধানতঃ ছুই প্রকারের; যথা_অযৌন 
€(2.56%%1) এবং যৌন (58%%21)--এই উভয় প্রক্রিয়ার সাহায্যেই 

হাইড! বংশবৃদ্ধি করিয়া থাকে। 

১। অযোন প্রক্রিয়। (456559] 1679:00006100 ) 2 

অযৌন প্রক্রিয়া আবার ছুই প্রকারের, যথা--(8) বাড়িং বা কুঁড়ি 
উৎপাদন এবং (1) যুগ্মবিভাজন (73৮27765508 )। স্বাভাবিক 
অবস্থায় অর্থাৎ ছাইডু। যখন বেশ স্থথে জীবনযাপন করে ও প্রচুর খাগ্- 
প্রাণী সংগ্রহ করিতে পারে, সেই সময়ই উহার] দেহের ছুইধার হইতে , 

কুড়ি উৎপন্ন করে। 

সাধারণতঃ একটি হাইড়ায় 

একটিমাত্র কুঁড়ি দেখা যায় 

কিন্তু বনু কুঁড়িবিশিষ্ট 

হাইডার অস্তিত্বের অভাব 

নাই। অসময়ে যখন হাইড 
থাদ্যপ্রাণার অভাব অন্ভব 

করে এবং নিজেদের 

যাবতীয় বিপাকীয় কারধগুলি 

খাঞগ্াভাবে সম্পন্ন করিতে 

পারে না, তখন হাইড়া 

যুগমবিভাজন-প্রক্রিয়ায় প্রবৃত 

হয়। নিয়ে বাঁডিং বা কুঁড়ি 
উৎপাদনের বিশদ বিবরণ 

দেওয়। হইল £ 

() বাডিং ৰা কুঁড়ি 
উৎপন্ন করা (৪89৫৫- দির চে চিত্র দিনার 
এ মার এ. হাইড্রার বাড়িং বা কুঁড়িউৎপাদন পদ্ধাত দেখান হইতেছে । 808): কুঁড়ি সাধারণতঃ ১, কর্দিকা; ২, দুধছিত ; ০, হাইপোসিম ; ৪, অঙ্গ 
পূর্ণাল হাইড্রার দেছের শয়; ৫, হাইড্রার কুড়ি; ৬, ডিম্বাশয় । 

জী. বি. (৩য়)--১৬ 



২৩২ জীববিজ্ঞান-প্রবেশ--৩য় ভাগ 

মাঝখান হইতে উৎপন্ন হুয়। প্রথমে দেহের ধারে একস্থানে সামান্য উচু 
বা ফোলার কৃষ্টি হ্য়। এইউচু স্থানের এক্টোডার্মের পিছনে ষে সমস্ত 
ভিতিকোষ বা ইণ্টারস্টিশিয়াল কোষ থাকে, তাহাতেই ত্রুত বিভাজনের 
ফলে প্রচুর নৃতন কোষের সৃষ্টি হয় এবং তাহার হারাই উচু অংশের সৃষ্টি 

২৩নং চিত্র 

হাইডার লম্বালম্থিভাবে বিভাগের প্রণালী দেখান হইতেছে। 

হয়। নৃতন ইন্টারস্টিশিয়াল কোঁষগুলি বারংবার বিভাগের ছার! 
স্থানটিকে ক্রমশঃ লহ্বায় বড় করে। ধীরে ধীরে হাইডরার সিলেনটেরন 



হাইড়া ২৩৩ 

গহ্বরটি নিরেট নলারুতি উচু স্থান্টির ভিতর প্রসারিত হয়। ইহার পর 
নলবূপ কুঁড়িটির মুখপ্রান্তে মুখ-ছিত্রের স্থষ্টি হয় এবং মুখ-ছিন্রকে বেষ্টন করিয়া 
বৃত্তাকারে অনেকগুলি সরু সরু কধিকা উৎপন্ন হয়। জন্তি হাইডার মত 

কুড়িটি এখন ধীরে ধীরে আরও বড হয় এবং এইসময় জন্তি-হাইড়ার খাদ্য- 

রসের দ্বার] পুষ্ট হয়। ইহার কুঁড়িটি জনিতৃ-হাইডরার দেহ হইতে খসিয়া 
পড়ে এবং উহ্থার বেসাল-ডিস্কের দ্বারা কোন একটি কঠিন পদার্থের সহিত 
আটকাইয়া শ্বাধীনভাবে জীবনধান্রার পথে অগ্রসর হয়। একই জনিতৃ-হাইড়ার 
এইভাবে একাধিক হাইড়ার কুঁড়ি উৎপন্ন হইতে দ্রেখা যায় । 

(1) যুখ্ম-বিস্কাজন (88975 £359807)) £ হাইডার যুগ্ম-বিভাজন 
সচরাচর হয় না। ইহার দ্রেহ প্রস্থভাবে বা লম্বালগঘিভাবে ছুইভাগে ৫7,0%£1- 

12025125119) বা 77217567561 ) বিভক্ত হয় এবং দুইটি অপত্য হাইড়া বা' 

হাইড়। সম্ভীন (102%27657177012 ) পরিণত হয়। লম্বালম্বিভাবে 

বিভাগের সময় জন্দিতিহাইড়া প্রথমে স্থির হইয়া যায় এবং নড়াচড়া করে না। 

প্রথমে ইহার হাইপোস্টম অংশ মুখছিদ্র হইতে ছুইভাগে বিভক্ত হইতে আরস্ত 
করে, পরে সম্পূর্ণভাবে মাঝামাঝি চিৰিয়া ছুইভাগে বিভক্ত হইয়া যায়। 

প্রতিটি সম্ভান-হাইড়া লুপ্ত অংশগুলি ধীরে ধীরে পুনরুৎপা্ন করিয়। পূর্ণাল 
হাইড়ায় পরিণত হয়। এইভাবে হাইড্রার দেহ যখন ছুইভাগে বিশ্ক্ত হয়, 

তখন একটি সম্তান.হাইড্রার মুখ ও কধিকাগুলি থাকায় এবং দিতীয় স্স্তান- 

হাইড্রার মুখ ও কধিকাগুলি ন৷ থাকায়, উহা উপরোক্ত অংশগুলি ধীরে ধারে 

পুনরুৎপাদ্ন করিয়া পূর্ণাঙ্গ হাইড়ায় পরিণত হয়। 

০আীন্ন-ওুভ্লজা 

(965181 [২619700000018 ) 

সাধারণতঃ শরৎকালে হাইড়া জনন-কোষের হটি করে। সুতরাং 

শরতৎকালই হাইড়ার প্রজনন বা জনন-খতু। আমাদের হাইডাগুলি সবই 

উভলিজ (7577,257709%6 ) অর্থাৎ স্ত্রী ও পুং-জননকোষ একই হাইড়ায় 

বিদ)মান। যুক্তরাষ্ট্রে কতকগুলি হাইড়া একলিঙ্গ (57565%21) 1 জনন 

কোষগুলি সাময়িকভাবে জনন-খতুতে হুট হয়। স্ত্রী এবং পুরুষ জনন- 
কোষগুলি ভিত্তিকোষ বা ইন্টাঝস্টিশিয়াল কোষের পরিবতিত রূপ। ইণ্টার- 



২৩৪ জীববিজ্ঞান-প্রবেশ-_-৩য় ভাগ 

স্িশিরাল কোবগুলি ক্রমাগত বিভাজনের বারা প্রচুর নৃতন লতেজ ইন্টার- 
স্টিশিয়াল কোষের সৃষ্টি করে। এই লতেজ ইন্টারপ্টিশয়্াল কোষগুলিই জনন- 
কোষে ববপান্তরিত হুয়। 

হাইড্রার পুংজননকোষ বা শুক্রাশয় (7655) সাধারণতঃ দেহের 
উপরিভাগে এক বা একাধিক সংখ্যায় দেখা যায়। কুঁড়ি যেভাবে প্রথমে ক্ষুত্ 

ফৌড়ার মত উঁচু হুইয় উঠে, শুক্রাশয়ও সেইভাবে বৃদ্ধিলাভ করে। এপিথিলিও 
মাপকিউপ্লার কোষস্তরের পিছনের ইন্টারস্টিশিয়াল কোষগুলি জননখতুর সময় 
ক্রমাগত বিভাগের হবার বু নুক্তন ইন্টারস্টিশিয়াল কোষের সৃষ্টি করে। 

একিইলালে তায 
| রণ 

২৪নং চিত্র 

হাইডার শুক্র।শয়সহ দেহেব কিছু অংশের প্রন্থচ্ছেদ দেখান হইতেছে । 

১, স্রুকীট ২, এক্টোডাঞ 8 ৩, এনডোডাম ? ৪, মিশোগ্রিয়া। 

কোষগুজি এপিথিলিও-মাসকিউলার কোষস্তরের দ্বার] ঢাক। থাকে । এখন 

প্রতিটি নৃতন কোষ এক একটি ্পার্মাটোসাইটে (57277200179) পত্রিণত 

হ্য়। প্রতিটি স্পার্মাটোসাইট পুষ্ট হইবার পর বিভাগের হবার ছুইটি কোষের 
স্্ট করে এবং এই দুইটি অপত্যকোধ প্রত্যেকে আবার বিভক্ত হইয়া, মোট 

চারিটি কোষের হ্যপ্টি করে। স্থৃতরাং একটি ম্পার্মাটোসাইট হইতে চারিটি 

কোষের উৎপত্তি হয়। এই কোষগুলি পরিবতিত হইয়া! এক একটি শুক্রকীটে 
(52971 ) পরিণত হয়। শুক্ুকীটের একটি গোলাকার মাথা থাকে'এবং ধড়টি 

লরু। ধড়ের শেষ-প্রাস্ত হইতে একটি তরঙ্গার়িত লতার মত লেজ থাকে। 



হাইড়া ২৩৫ 

সাধারণতঃ বপস্তকালে শুক্রকীটগুলি পুষ্ট হুইন্সা এপিঘিলিও-মাঁসকিউলার 
কোষের আবরণটি ফাটাইয়া বাহির হইয়া যায় এবং জলে স্ৃতার মত লেজটিকে ] 
নাড়া-চাড়া করিয়] শুক্রকীটগুলি সাঁতার কাটিয়া! বেড়ায়। জলে প্রায় তিন 
দিন ্লীতার কাটিয়া উহ্থারা বাচিয়! থাকিতে পারে। 

শুক্রাশয়ের মত ডিম্বাশয়ের (০0৮০9 ) স্থট্ির প্রথমভাগে ইন্টারট্টিশিয়াল 
কোবগুলি বিভাগের ছার! সম্পন্ন হয়। কোঁধ-বিভাগের ফলে প্রচুর নূতন 
সতেজ ইন্টারস্টিশিয়াল কোষ এপিথিলিও-মাসকিউলার কোষস্তরের দ্বারা 

সাও 

২৫নং চিত্র 

হাইডরার ডিগ্বাশয়সহ দেহের কিছু অংশের প্রস্থচ্ছেদ 

দেখান হইতেছে। 

১, এক্টোডার্ম ; ২, এনডোডাম ; ৩, ডিশ্বের ওসাইট ; ৪, ডিম্ব। 

আবৃত থাকে। সাধারণতঃ হাইড়ীর দেহের পশ্চান্তাগে ভিশ্বাশয়ের স্যটি করে 

এবং একটি হাইড্রায় একই সময়ে একটির বেশী ডিম্বাশয়ের সৃষ্টি হয় না। নৃতন 
ইণ্টাব/্টিশিয়াল কোষগুলি ধীরে ধীরে বৃদ্ধিলাভ করিলে উঁচু ফোড়ার মত 

ফোলা স্থানটি বেশ বড় হয় এবং আকারে শুক্রাশয়ের চেয়েও অপেক্ষাকৃত বড় 

হয়। নূতন ইণ্টারস্টিশিয়াল কোবগুলির মধ্যে যেকোন একটি কোষ আযামিবার 

মত ক্ষণপদ বিক্ষিপ্ত করিতে আরম করে। এই আমিবাকৃতি কোটি উহার 

ক্ষণপদের সাহায্যে অন্যান্ত নৃতন ইণ্টারস্টিশিয়াল কোবগুলিকে রাসায়নিক 
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উৎসেচক নিঃহুত করিয়া দ্রবীতৃত করে এবং শোষণ করিয়া নিজ আকার ধীরে 

ধীরে বৃদ্ধি করে। এই কোষটিকে ওসাইট (0০০)%6) বলা হয়। বেশী 
বড় হইবার পর ওসাইটটি দুইভাগে বিভক্ত হইয়1 ছুইটি অসমান অপত্যকোষের 
স্ষ্টি করে। বড় অপত্যকোষটকে পৌলার ৰডি (০127 6০৫) ) বলা হুয়। 

ইহা ধীরে ধীরে দ্রবীভূত হুইয়| যাঁয়। অপেক্ষাকৃত ছোট অপত্য-কোষটি 

কিছুক্ষণ পরে পুনরায় বিভক্ত হইয় দুইটি কোষের হৃষ্টি করে। ইহাদের মধ্যেও 

বড়টি দ্বিতীয় পোলার-কোষ এবং অপরটিকে ডিম্বক (0৮57৮) বল] হুয়। 

দ্বিতীয় পোলার-কোষটিও দ্রবীভূত হইয়া যায়। মাঝে মাঝে দেখা যায় ষে, 

প্রথম পোসার-কোষটি দ্রবীভূত হইবার পূর্বে পুনরান্ন বিভক্ত হুইয়া ছুইটি ছোট 
ছোট কোষের স্থষ্টি করে এবং এই কোধগুলি পরে দ্রবীভূত হয় । মোট কথা 
একটি ওসাইট যথাক্রমে তিনটি পোলার-কোষ এবং একটি ডিম্বকের স্য্ট করিয়' 

থাকে । মনে রাখা দরকার যে, সমগ্র ডিম্বাশয়ে একটিমাত্র ভিম্বক থাকে কিন্ত 

সমগ্র শুক্রাশয় প্রচুর শুক্রের উৎপত্তি হয়। এখন ডিশ্বকটি ধীরে ধীরে বৃদ্ধিলাভ 
করিয়! বেশ বড় হয় এবং এপিথিলিও-মাসকিউলার কোষস্তরের দ্বার বেষ্টিত 

থাকে। ডিঘ্বকটি পু হইলে এপিথিলিও-মাসকিউলার আবরণটি ফাটিয়া যায়, 

কিন্ত ডিথ্বকটি বাহিরে পতিত হয় না। ইহ! হাইড়ার সহিত আটকাইয়া 

থাকে। অবশ্য উহার কিছু অংশ বাহিরের দিকে উন্মুক্ত থাকে । এখন 

ডিত্বকের চারিপাশে একটি চট্চটে জেলীর মত আবরণের স্থষ্টি হুয়। এই 
আবরণটি ডিম্বকোষ হইতেই নিঃ্ত হয়। দেখা গিয়াছে যে, এই আবরণের 

আকর্ষণেই শুক্রকীটগুলি ভিম্বকের নিকট আসে এবং ইহার] ডিম্বকের চারি 
পাশে আটকাইয়! থাকে। উহাদের মধ্যে যে-কোন একটি শুক্রকীট ডিশ্বকের 
ভিতর প্রবেশ করে এবং ডিহ্বকটির গর্ভাধান সম্পন্ন করে। শুক্রকীটের মাথাটি 

কেবল ভিম্বকের মধ্যে প্রবেশ করে এবং বাকি অংশটি খসিয়া পড়ে । একটি 

শুক্রকীট ডিম্বকের ভিতর প্রবেশ করিলে আর অন্ত কোন শুক্রকীট উহ্থার 

ভিতর প্রবেশ করিতে পারে না। ডিম্বকের হ্যটির পর উন! যদি কিছুক্ষণের 

মধ্যে গর্ভাধান না হয়, তাহা! হইলে উহা নই হইয়া যায়। গর্ভাধানের পর 

ভিম্বকের নিউক্লিয়সটি শুক্রকীটের মাথার ভিতরকার নিউক্লিয়সটির সহিত 

মিলিত হইয়! একটি নিউক্লিররসে পরিণত হয়। এই দুই মিলিত-নিউক্রিম্বসবিশিষ্ট 

কোষটিকে অস্পার্মন বা জাইগোট  (0০5%9০7% বা 20400 ) বলা হুয়। 
উদ্ভিদ্বের বীজের মত জাইগোটের বৃদ্ধি ও বিকাশেই নৃতন হাইড়ার জন্ম হয়। 
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কিন্তু জনিতৃ-হাইডার দেহে-থাকা-অবস্থায় উহার বৃদ্ধিহয় না । জাইগোটের 

ভিতরকার সাইটোপ্রাম হইতে রস নিঃল্যত হয় এবং উহার দ্বার! জাইগোটের 

একটি সিস্ট (0536) বা আবরণের ৃষ্টি হয়। ইনার পর জাইগোটটি জনিতৃ- 

হাইডুার দেহ হইতে জলের ভিতর পড়ে। জলের নিম্নে জাইগোটের 

ভিতরে কোয-বিভাজনের দ্বারা বৃদ্ধির ুচনা হুয় এবং প্রায় ছুইমাস পরে 

জাইগোটের আবরণ ফাটিয়া! যায় এবং হাইড়া-সম্তান বাহির হইয়া আসে। 

এমন হাইড়ার গর্ভাধানের প্রণালীর বিষয় কিছু বলা প্রয়োজন । উভলিঙ্গ 

হাইড়ার শুক্রাশয় ও ডিথ্বাঁশয় একই সময়ে বৃদ্ধিলাভ করিয়! পুষ্ট হয় না। প্রথমে 

উভলিঙ্গ হাইড়ার শুক্রাশয় স্থষ্ট ও পুষ্ট হয়। পরে উহার শ্ত্রকীটগুলি শুক্রাশয় 
হইতে বাহির হইয়া যাইবার পর উভলিঙ্গ হাইড়ার ডিম্বাশয়ের উৎপত্তি হয়। 
স্থতরাং একই হা ইড়ী-শুত্রকীট গর্ভাধানের জন্য অন্য কোন হাইড়ার ভিম্বক 

অন্বেষণে বাছির হয়। কারণ উপরোক্ত হাইড়ার ভিথ্বাশয়টি তখন অপরিণত 

থাকে। অতএব হাইড উভলিঙগ হইলেও ইহারা একই দেহে জননকোযের 

মিলন ঘটায় না অর্থাৎ স্ব-গর্ভীধান (52175/2152:08 ) প্রণালী উভলিঙ 
হাইড়ীয় কার্যকরী হয় না। সতরাং ইহাদের গর্ভাধান-প্রণালী ইতর-গর্ভাধান 
( 0055-57£11222607 ) প্রণালী অনুসারে সম্পাদিত হুয়। বিভিন্ন সময়ে 
জননকোষের স্থষ্টি ও পুষিই ইতন-গর্ভাধান প্রণালীকে সহা়ত| করে। আবার 

আক্রকীট আগে এবং ডিথ্বক পরে পুষ্ট হওয়াতে কম বয়সের শুক্রকীট অন্ত 

হাইড়রার বেশী বয়সের ডিম্বকের স্থিত গভাধানে ব্যাপূত হুয়। ইহা হাইড়ার 

নান! বৈশিষ্ট্যের মধ্যে একটি অভিনব বৈশিষ্ট্য । 

হাউভ্রাল্ পুন শঞপাদতন্ন ল্কমভ। 

€(00৮761 ০01 16602561811019 01 1715079 ) 

নিয়স্তরে প্রায় প্রতিটি প্রাণীরই পুনরুৎপাদন ক্ষমতা থাকে। হাইড়াকে ক্ষুদ্র 

ক্ষুদ্র খণ্ডে কাটিয়া জলে ফেলিয়! দিলে প্রতি অংশ পুনরায় ধীরে ধীরে বুদ্ধিলাভ 
করিয়! পরে একটি পূর্ণাঙ্গ হাইডীয় "পরিণত হুয়। অবশ্ত প্রতিটি খণ্ডে কিছু 

ম*খ্যায় এক্টোভার্ম ও এনভৌভার্ম স্তরের কোষ থাকা প্রয়োজন । খণ্ডের প্রান্ত 



২৩৮ জীববিজ্ঞান-প্রবেশ- ৩য় ভাগ 

হইতে মুখছিন্্র এবং ইহার চারিপাশ হইতে কধিকাগুলির সৃষ্টি হয়। খণ্ডের 
অপর প্রান্তে বেলাল-ডিস্কের উৎপত্তি হুয় এবং ইহার দ্বার খণ্ডটি কঠিন বস্ত্র 

সহিত আটকাইতে পারে। ইহাদের দেহে ক্ষত হইলে বা কোন কধিক ছি 

হইয়া গেলে উহ পুনবায় উৎপন্ন হয়। হাইড়ার পুনরুৎপাঁদন ক্ষমতা এত বেশী 

ষে, দুইটি ভিন্ন ভিন্ন হাইড়ার খণ্ড, একটির উপর আর একটি করিয়ু! স্থাপিত 
করিলে দুই খণ্ড সংযুক্ত হইয়! একটি খণ্ডে পরিণত হয় এবং একত্রিত-খণ্ড হইতে 
পূর্ণাঙ্গ হাইডার হ্ষ্টি হয়। হাইড পুনরুৎপাদন ক্ষমতা ভিত্তিকোষ বা 
ইণ্টারস্টিশিয়াল কোষের ক্রমাগত বিভাগের দ্বারা সম্ভব হয়। পরস্ ইহার 

পুনরুৎপাদন ক্ষমতার জন্ঠই হাইড্রা নাম রাখা হইয়াছে । গ্রাকদের পুরাণে 
কথিত আছে যে, সমুদ্ররাধীর হাইড নামক একটি বিষধর সাপ রক্গী-হিসাবে 

সর্ধদাই তাহার সমুদ্র-প্রাসাদ পাহারা দিত। উহ্বার অনেকগুলি মুখবিশিষ্ট মাঁথ। 
ছিল। যে-কোন একটি মাথা বা একাধিক মাথ! গজাইয়৷ শুন্ত স্থানগুলিকে 
পূর্ণ করিয়া ফেলিত। স্থৃতর্াং বিষধর সাপটিকে কেহই মারিয়া ফেলিতে 
পারিত না। হাইড়ার পুনরুৎপাদন ক্ষমতা অনুরূপ হওয়াত, ইহার নাম 

উপরোক্ত বিষধর সাপের নামানুসারে “হাইড” রাখা হইয়াছে। 

অনুশীলনী 
১। হাইড্রার দেহের বৈশিষ্ট্যগুলি বর্ণনা কর। (0259 820 900051)6 01 6129 260825] 

0095 081186108 0£ 7505. ) 

২। হাইড্রার দেহের প্রস্থচ্ছেদের কিছু অংশ অস্কন করিয়া উহার বিবিধ কোষগুলি চিহ্নিত 

কর এবং এক্টোডান্ের বিভিন্ন কোষগুলির বিবরণ দাও। (708৫৭ & 0086100. ০01? 609 

ঠ508561:89 99০06100 ০01 75075 8770 18091 168 15765, 105018110 59:100.8 098 ০0£ 

80600821751] 98118 ০01 17079, ) 

৩। নিডোব্রাস্ট কোষের উৎপত্তি, প্রকারভেদ ও কার্যকারিতার বিষয় চিত্রসহ বর্ণনা কর । 
(109801809 189 02181:0, 65098 9:20 19100961020 0£ 00180101586 09115. 19859 909601289 

8৪ 192 58 008911019, ) € 

৪। হাইড্রার বিবিধ প্রকারের এনডোডার্ম স্তরের কোবগুলির বর্ণনা কর। (70980:196 
%821008 65098 020 :127000867008] 081] 0£ 0.) 



হাইড ২৩৯ 

৫। হাইড্রার থাগ্য-সংগ্রহ-পদ্ধতি এবং চলন-প্রক্রিয়ার বিষয়পূর্ণ বিবরণী দাও । (345৩ 
0981190 &00০0910 ৪009 6119 10001006101 8200. 7729622০00০? 090601:1106 0: 

01 079, ) 

৬। হাইড্রার জনন-প্রক্রিয়ার বিষয় চিত্রসহ বর্ণনা কর । (10980193 ৪17058509৪8 ০1 

200:006061070 10 75015. 10955977996 8109600099 &৪ 18 88 00891019. ) 

৭। হাইড্রার যৌনজনন-প্রক্রিয়ায় বিশেষত কি? ইহারা ইতর-গর্ভাধান কিভাবে সম্পন্ন 
করে, পরিফার করিয়। বুঝাইয়া লিখ। (70980:709 829 51801708708 ০? 86508] 

£900:0000610) 10 0, ০ম 03098 19:01112556100 28697606907) 

৮। নিম্নলিখিত বিষয়ে যাহা জান লিখ £ 

(1) ভিত্তিকোষ, (1) নিমাটোসিস্ী, (11) পুনরুৎপাদন ক্ষমতা, (1) থিগ মোঝ্রপিজম্। 
( 069 ৪1507 20668 00 2 (5) ভ্রে০05659 ০8]], (11) 26779600586, (111) 1709: 

01 16897)918200॥ (ড) 1]111610060101820, ) 



ভুভীষ্ শল্লিস্ছেদ্ 

প্রদর্শন ও পরীক্ষা 
(170517220755175 6010 00 10051200৩20 

জেকের বনিরারুতি € 21009] 01005912,06615 01 ৪. 2,2০01) ) £ 

জৌোকের ঠবজ্ঞানিক নাম ভ্রিডিনেরিয়া (777%2£797£2 ) এবং 
ইহ অন্্ুরীমাল ব। আানিলিভ পর্বের অন্তর্গত হিরুডিনিয্সা (1282762 ) 

শ্রেণীভুক্ত প্রাণী। সাধারণতঃ পুক্ষরিণী, বড় দীঘি, পানায় ভর ডোবা! এবং 

ধানক্ষেতের জলের ভিতর ইহাদের বাস । ইহার বহিঃপরজীবী (ঢ.০600919- 

5162) এবং সাধারণতঃ গরু, মহ্ষি প্রভৃতি অধিকাংশ স্বন্যপায়ী প্রাণীদের 

দেহরত্ত বাহির হইতে শোবণ করিয্বা জীবনধারণ করে। ইহারা হম্ড ও পদ 

প্রভৃতি অঙ্গে নিজদেহ আটকাইয়া এক অভিনব উপায়ে রক্ত শোষণ 

করে। 
জৌকের দেহ খুবই নরম এবং কেঁচোর মত লম্বা। সম্পূর্ণ প্রসারিত 

হইলে লম্বায় প্রায় এক ফুট হম্ন। জনকের পুষ্ঠদ্িক উত্তল এবং অস্থীত্ব দিক 
সরল হুওয়ায় ইহার দেহকে পৃষ্ঠ-অস্থীয়ভাবে চ্যাপ্টা বল হয়। ইহার অগ্রপ্রান্তে 

একটি গোলাকার সাকার (5০59) দেখা যায় এবং ইহার পশ্চাদ্প্রাস্তের 
সাকারটি অগ্রপ্রান্তের সাকারের চেয়ে আকারে বড়। জেোকের দেহ সম্কুচিত 

হইলে ইহার আকার তিন হইতে চার ইঞ্চিতে পরিণত হুয়। ইহার দেহের 

চামড়া (57) হইতে সব সময়ে জেলী এও ০টচটে ত্বল নিঃহ্ছত হয় এবং 

ইহার দেহটিকে পিচ্ছিল করিয়া রাখে । জেকের পৃষ্ঠদিকের চামড়ার রঙ 
ধূনর ও সবুজ হয় এবং অঙ্কীয়দেশের রঙ হান্কা হলদে দেখায়। জেকের দুই 
পার্খব সাদা, কালো বা কমলালেবু রঙের দাগ লম্বালঘ্বিভাবে থাকে । জোকের 
সর্বাঙ্গে প্রা ৩৩টি অন্তুরী (92772 ) দেখা যায়। আবার প্রতিটি অঙ্গুবী 
বহু গোলাকার ছোট ছোট অন্ুরীতে ভাগ করা থাকে । একটি বড় অঙ্গুরী 
এইভাবে বাহির হইতে পাঁচটি ছোট অস্কুরীতে বিভেদিত। ছোট অঙ্গুনীগুলিতে 
আানুলী (1787) বলা হম্ঘ। বড অন্ুবীগুলি কেচোর মত জোফের 

অন্তর্দেহকেও গ্রন্থপ্রাচীর (5257) হা।রা ভাগ করে। ক্ুতরাং প্রতিটি 
বড় অঙ্কুরীতে বা অনুরীথণ্ডে (206050066 ) পাচটি আচলি বিদ্কমান এবং 



২৪১ 

২৬নং চিত্র 

জৌকেয় বহিরাকৃতি দেখান হইতেছে। 
ক, জৌকের পুষ্ঠদেশ ; খ, জৌকের জ্অস্কীয়য়েশ ; ১, চক্ষু, ২, অখ্রভাগের সাকার ; 

৩, মুখ-ছিদ্র ; ৪, নেক্রিডিওপৌর ; ৫, পুং-বহিঃ-জননছিন্ত্র : ৬, স্ত্রীববহিঃ-জননছিদ্র ; ৭, অনগুরী 
শব্তীয় সংবেদনশীল যন; ৮, শেষ নেফ্রিডিওপোর ; ৯, পায়ুছিদ্র, ১*, পশ্ান্তাগের নাকার। 



২৪২ জীববিজ্ঞান-প্রবেশ--৩য় ভাগ 

প্রতি অঙ্ুত্ীথণ্ডের প্রথম আান্থলির উপর এক সারিতে বৃত্বাকারে কালো কালো 

বিন্দু থাকে। এই কৃষ্ণবর্ণের বিন্বুগুলি জেোকের সংবেদনশীল যন্ত্র এবং 

ইহাদের অন্ুুরীখণ্ডী মস সংবেদনণীল যন্ত্র (৫217,617621 760219£07 ০1£215) 

বল। হুয়। প্রতিটি অঙ্গুবীখণ্ডের পৃষ্টদেশে চার-জোড়া অশ্গু্রীতণ্তীয় সংবেদনশীল 
যন্ত্র বুত্তাকারে বিদ্বায়ান। 

জোকের অগ্রপ্রান্তের সাকার (217510 54০৪৮) দেহের প্রথম পাচটি 

জন্গুরীথণ্ড একত্রিত করিয়1 গঠিত এবং ইহা আকারে পেয়ালার মত। মুখটি 

জেোকের অস্বীয়দেশের দিকে ঝুঁকিয়! থাকে! অগ্রপ্রান্তের সাকারের পৃষ্টদেশে- 
অবস্থিত পাচ-জোড়া সংবেদনশীল যন্ত্র বেশ স্পষ্ট এবং ইহাদের জো কের চোখ 

(9৪) বজ1 হয়। পেয়ালার মধ্যস্থলে মুখছিদ্র (410) বিদ্যমান 
জোকের শেষ সাতটি দেহখণ্ড লইয়1 পশ্চাপ্ভাগের সাকারটি নিমিত হয়। ইহার 

আকার একটি ছোট গোলাকার থালার মত। পশ্চাভাগের সাকীরটি 

(1720956210 5%09” ) আকারে অপেক্ষাকৃত বড় এবং ইহ! কঠিন বস্ত 

আকড়াইবার জন্ত চলন-প্রক্রিয়ার সময় ব্যবহৃত হুয়। 

মুখ-ছিদ্রটি ত্রিকোণাকৃতি এবং অগ্রভাগের সাকারের মধ্যস্থলে বিদ্যমান । 

জেোকের পৃষ্ঠদেশের ছাবিবশ দেহখণ্ডের মধ্যবেখার উপর পায়ুছিদ্রটি (2%55) 
অবস্থান করে। সতরে! জোড়া রেচনছিত্র জোকের ছয় দেহখণ্ড হইতে বাইশ 

দেহথণ্তের মধ বিদ্মান। ইহার প্রতিটি দেহখণ্ডের ছুই পাশে একটি করিয়। 
মোট একজোড়া করিয়] রেচনছিদ্র সজ্জিত থাকে । এই রেচনছিত্রগ্তলিকে 

নেফ্রিডিওপোর (251%125096) বলা হ্য়। জোক উভলিল প্রাণী 
হওয়ায় উহার পুংজননত্ত্রের বহিঃছিদ্র এবং শ্বী-জন্নতগ্থের বহিংছিজ উভয়ই 

বিদ্ধমান। জৌকের অঙ্বীরদেশের দশম দেহথণ্ডের মধ্যরেখার উপর পুং- 
জননছিদ্র (71516 £০%০)০79) দেখ] যায় এবং মাঝে মাঝে পাতলা সুতার মত 

কষুত্র একটি পুংলিঙ্গ (০25) উপরোক্ত ছিদ্র হইতে বাহির হইতেও দেখা যায়। 
জেোকের জ্রী-জননছিদ্রটি (178772213201,07079) সেইবপ ইহার অস্কীয়দেশেক 

একাদশ দেহখণ্ডের মধ্যরেখার উপর বিদ্যমান । 

জেশোকের বিবিধ তন্ত্র (036:56181 18০61, ০৫ [66 ) £ 

জেশাকের দেহের ভিতরকার বিবিধ তত্র উহার দেহ-ব্যবচ্ছেদ করিয়া 
দেখা যায়। সাধারণতঃ আযানিলিডা পর্বের বিবিধ প্রাণীদের একটি দেহ- 
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গহবর (০০০1০2৭০) থাকে, কিন্ত জেকের তাহা নাই। দেছু-গহ্যরটি কেবল 
জোকের বৃদ্ধির সময় দেখা যায়। কিন্তু পরে দেহু-গহ্বরের ভিতর সরু সরু 
নালী-জালিকায় পূর্ণ হইয়া যায়--এই নালী জালিকাগুলির ভিতর গাঢ় 

২৭নং চিত্র 

জৌকের পৌষ্টিকতন্ত্র দেখান হইতেছে। 

২ 

নি 

১৬১ 

১১০ 

গলবিল 

গ্রাসনালী 

ক্রপ 

অষ্টম ক্রপ ও উহার পিকাগুলি কাটিয়। 
উহাদের ভিতরকার গহ্বর দেখান হইতেছে । 

» লগমক্রপ। 

পাকস্থলী 

অস্ত্র 

» দশম'জোড়া ক্রপের সিকাম 

মঙগাশয় 

পায়ুচ্ছেদ 

পশ্চাভাগের সাকার 
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বাদামী রঙের পদার্থ থাকে এবং সেইজন্য নালীগুলির রঙও গাঢ় বাদামী হয়। 

ইহাদের বট্রটায়োইডাল কলা (13062702221 25582 ) বলে । স্তবাং 

জেৌকের চামড়ার সহিত বিবিধ তন্ত্রগুলি বট্রায়োইভাল কলার দ্বার! সমগ্রভাবে 

সংযুক্ত থাকে। বেইজন্য জৌকের ব্যবচ্ছেদের সময় চামড়ার সহিত 

পৌষ্টিকতন্লরের (21791/00) 505157, ) অংশগুলির কিছু ভাগ কাটিয়। 

যায়। অতখব খুব সাবধানে জেৌকের চামড়া কাটা দরকার। সকল 

অমেকুদণ্তী প্রাণীদের মত জেকের পৃষ্ঠদেশে মধ্যরেখার উপর দিয় উহ্ছার 

ব্যবচ্ছেদ করা হয়। জেকের প্রথমে স্পিরিট ব1 জন দিয়া মারিয়া ফেলিয়া 

এদাঙাডগা এছ লিউ 7০ ১১71 ই চু 
চ্ [ক] এ ্ ৪ নর ১ 2: রী র্ 

ই ২৬১১ ্ সা ৈ ঠি ঢ ঃ রঁ ? দ্ধ বি 
4৫ হট, ০, ৪২ ৫ দ্র রি 

চি লা 

্ পরনে জিন 

৪887-78৮7 ইতপরিত 

লে রর *) 

ক লি তু 
৮৮৭ চহ 

» হজ শি ছু পি রি তেতো নত ধঃ খাত 

ম্প শর 
৬ ইনু সত 

শখ 
৪ 

নি 

০ 
শি 

৬11 টি. 
২৮নং চিত্র 

জেঁকের একটি সম্পূর্ণ চোয়াল (5৪) দেখান হইতেছে । 
১, দত» ২* লাল। প্যাপিলা ; ৩, চোয়ালের পেশীসমূহ | 

উহার দেহ হইতে সমস্ত রক্ত বাহির করিয়া দিতে হুইবে। জৌঁকের 
পশ্চান্ভাগটির শেষাগ্রে ধরিয় দুই অঙ্গুলী সহকারে পশ্চান্ভাগ হইতে অগ্রভাগের 
দিকে চাপ দিয়া টানিলেই মুখছিদ্র দিয়া রক্ত বাহির হইয়া যায়। উহার পর 
ব্যবচ্ছেদ করিলে পৌঁষ্টিকতন্্র ভালভাবে দেখা যায়। 

পৌষ্টিকতন্ত্ € 4১111772172 ৪ 516108 ) 2 

পূর্বেই বল! হইয়াছে যে, মুখছিব্রটি জেকের অগ্রভাগে সাকারের মধ্যস্থলে 
অবস্থিত এবং মুখবিবরটি ত্রিকোপাকৃতি |« মুখবিবরের মধ্যে মাংলল কেড়ী-দ্বার 
তিনটি চোয়াল আবদ্ধ থাকে। চোয়ালগুলির (০০) সহিত মুখের 
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পেশীগুলি এমনভাবে বিন্স্ত থাকে যাহাতে চোয়ালগুলি সহজে উঠা-নামা' 

করিতে পারে। ' চোয়ালগুলির ধার দ্রাতালেো! এবং জোক কামড়াইবারু 
পর এই দাতগুলি ক্ষত হ্ষ্টি করিয়া তথায় আটকাইয়া থাকে। মুখ-বিবরটি 
ভিতরের দিকে একটি ছোট থলির মত অংশে পরিণত হয়। এই থলির 

গান্র বেশ পুরু ও মাংসল এবং ইহা! দেহের সহিত বনুপ্রকারের পেশী দ্বার! 

সংযুক্ত থাকে। পেশগুলি সন্ধোচনে থলির গহ্বত্র চুপসাইয়! যায় এবং উহার 
প্রপারণে আবার ফুলিয়া! উঠে। এই থলিটিকে গল্ৰিল (7272/)72) বলা 
হয়। গলবিলটিকে পরিবেষিত করিয়া বছু জালাগ্রন্থি (5912/27) 21270. ) 
থাকে। প্রতিটি লালাগ্রস্থি হইতে একটি বাহিকা বাহির হুইয়া দাতগুলির উপর 
যুক্ত হয়। এই যুক্ত স্থানটি বেশ উচু দেখার । এইকূপ উঁচু স্থান দাতের উপর 
প্রচুর দেখা যায়। ইহাদের লাল। পাপিলা (5212৮27)) 1271126 ) বল? 

হয়। গলবিলটি কালি তুলিবার ড্রপারের রুবারের মত ক্ষতস্থান হইতে 

সংকোচন ও প্রনারণের দ্বারা রক্ত শোষণ করে । গলবিলের পরের অংশটি সরু 

নলের মত। ইহাকে গ্রাসনালী (0650%7,5855) বলে । গ্রাসনালীর পরবর্তী 
অংশগুলি এক একটি করিয়া দশটি পাতলা থলিতে বিভেদ্দিত হয়। এই 

থলিগুলির গাত্র খুবই পাতলা । প্রতিটি থলি হইতে ছুই পাশে একটি করিয়া 

উপথলি বাছির হইতে দেখা ষায়। থলিটিকে জেকের বক্রপ (0107) ও 

উহ্বাদের উপথলি দুইটিকে দিক1 (06202) বল] হ্য়। ক্রপগুলি জৌকের 

নয় হইতে আঠারে! দ্বেহুখণ্ডের মধ্যে অবস্থিত। প্রথম ক্রপটি সর্বাপেক্ষা ছোট 

এবং পধায়ক্রমে ইহাদের আকারে বৃদ্ধি পায়; দশম ক্রপটি সর্বাপেক্ষা বড়। 

দশম ক্রপের পিক! দুইটি প্রায় ছাব্বিশ দেহখণ্ড পর্বস্ত প্রসারিত । জৌক ক্রপ ও 

সিকার মধ্যে রক্ত জম। করিয়। রাখে। সুতরাং ইহার পৌঁ্টিকতঙ্ত্রের সঞ্চয়ী 

অঙ্গ। দশম ক্রপটি উনিশ দেহখণ্ডে সরু হইয়! পাকস্থলীতে পরিণত হয় । 

দশম ক্রপ ও পাকস্থলীর (5%০%,20% ) মাঝে কপাটিক। (17215 ) থাকে । 

স্থতরাং ক্রপের ভিতর হুইতে পাকস্থলীতে বুক্ত ধীরে ধীরে প্রবেশ করে। 

কুড়িটি দ্েহখগ্ডের পর হইতে পাকস্থলী অপেক্ষাকৃত স্থল হইয়া অস্ত্রে 

(17/55£76 ) পরিণত হয়। পোঁ্টিকনালীর অস্ত্র আও পশ্চাসাগের শেষাগ্রে 
ধাবিত হইয়! স্থল মলাশয়ে (1২6০%%% ) পরিণত হ্য়। মলাশয়ে জোকের 

ছাব্বিশটি দেহখণ্ডের পৃষ্ঠদেশ ও *পাঘুছিত্র (215) দেছের বাহিরে 

যুক্ত হয়। 
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১৬০ 

১৭, ১০ রি 
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ও ৬৫ 
খু রব 

* গস রি ০ ৬ টি ্ রে ক ও ২ দিবি ৰ 

সা 

টে 

২ন্নং চিত্র--জৌকের সংবহুন-তন্ত্র, রেচন- 
তন্ত্র স্বায়ুতন্ত্র ও জননতন্ত্র দেখান হইতেছে ।॥ 

চু 

পঞ্চম চক্ষু 

উধবস্থ গলবিলের স্াযুগ্রস্থি 
প্রথম নেফ্রিডিয়ম 

* ন্বাযুগ্রস্থি 

, ইজাকুলেটরি ডাক 
আযাট্রিঃম 

, এপিডিডাইমিস্ 
ডিম্বাশয়ের থলি 

০, বহিক্ত্রীজনন-অঙ্গ (৪810 ) 

শুক্রাশয় 

» ক্ষুদ্র শুক্রাশয় নালী (889-0919:920618) 

পার্থস্থ দেহের মিশ্রিত রন্তবাহী নালিকা 

, সংযুক্ত শুক্রাশয়নালী (৪88৪-978:970618 ) 

অঙ্কদেশীয় স্াযুতস্ত 

শেষ শুক্রাশয় 
শেষ নেফ্রিডিয়। 

পায়ুছিদ্র 

হব (01050186015 ৪5৪0610 ) 2 জোোকের দেছে প্রকৃত 

বক্তবাহ্ী নালী নাই। উহার দেহ-গহবরের কস (০০910771070143 ) 
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এবং ভ্রবীভূত রক্ত একত্রিত মিলিত হইয়া! ব্ক্তমিশ্রিত দেহরসে 
€ %22%2090210710 ) পরিণত হয় । ইহাই জেকের দেছে খাহ্য ও অক্সিজেন 

সরবরাহ করে। জৌকের দেহে চারিটি রক্তমিশ্রিত-দেহরসবাহী বাহিকা 

দেখা যায়। ইহার! দেহের ভিতর লক্বালম্থিভাবে বিছ্যমান। পৌঁ্টিক-নালীর 

উপর লশ্বালদ্বিভাবে এক পৃন্ঠদেশীস্স বাহিকা (7০/541 5255৫] ) থাকে এবং 
সেইরূপ পৌষ্টিক-নালীর নিয়েও লম্বালমিভাবে এক অস্কীয়দেশীয্প বান্ধিক! 
(77675/21525581) বিমান । জৌকের ছুইপাশে লহ্বালম্বিভাবে একটি 

করিয়া পার্শখবাহিকা। (1:25721 25581) থাকে । উপরোক্ত চারিটি বাহিকা 

পরস্পর পরস্পরের সহিত সংযুক্ত । সাধারণতঃ পৃষ্ঠদেশীয় বাহিকার দ্বার! 

ব্ুক্তমিশ্রিত দেহরস জৌকের সর্বাঙ্গে ছডাইয়া পড়ে এবং ছুইটি পার্শবাহিকার 

হবার] রক্তমিশ্রিত দেহবস সংগৃহীত হয়। 

রেচনতন্্র (0.50015601:5 ৪85%512100 ) 

রেচনতন্ত্র কতকগুলি গ্রন্থির সায় যস্ত্রের দ্বারা গঠিত। এইরূপ যন্ত্রটকে 

নেফ্রিডিয়া! (2272252) বলা হয়| জৌকেন্র দেহখণ্ডের মধ্যে ছয় দেহখণ্ডে 

ও বাইশ ঘেহখণ্ের দুইপাশে একটি করিয়া মোট একজোড নেফ্রিভিয়া 

বিদ্যমান। এই নেফ্রিভিক়াগুলি বাহিরে নেফ্রিভিওপোরে যুক্ত হয় এবং 

নেফ্রিডিওপোর বা রেচনছিদ্র হইতেই রেচনপদার্থগুলি দেহের ভিতর হইতে 

বাহির হয়। নেফ্রিভিয়। গ্রস্থিগুল ছুইর্দিকের ব্রক্তমিশ্রিত দেহরসবাসী পাশ্বস্থ 

বাহিকার বাছিরে অবস্থান করে। দেহের একটি মধ্যকার নেফ্রিডিয়! 

লইয়] ভালভাবে লেন্সের তলায় পর্যবেক্ষণ করিলে দেখা যায় যে, ইহার 

আকার ঘোড়ার খুরের মত। ইহার প্রধান দুইটি বাঁছ (175) একটি 
মধ্যখণ্ডের (21%% 19৮2 ) ছারা সংযুক্ত থাকে । প্রধান ছুইটি বাছুর মধ্যে 

প্রথমটি বা আগের বাছটিকে অগ্রখণ্ড ( 21697807 1০৮৪ ) এবং পেছনেরটিকে 

পশ্চাদ খণ্ড (15295127407 10৮6 ) বল। হয়। অগ্রথণ্ড হইতে একটি নালী 

ভেসিকৃল ডাকৃ (75015 ৫%০%) নামে বাহির হয় এবং নীচের দিকে নামিয়। 

একটি পাতলা থলির (1/95516) মধ্যে মিলিত ₹য়। থলি হইতে আবার 

একটি নালী বাহির হুইয়া জেকের দেহেন্ বাহিরে নেফ্রিভিওপোরে মিলিত 

হয়। শেষ নালীটিকে গবিনী (07967) বলা হয়। নেফ্রিডিয়ার পশ্চাদখগ্ুটি 

প্রথম নালীটিকে অতিক্রম করিয়া ড্রপরের দিকে আগাইয়! বাঁয়। তখন 
ইহাকে শীর্ষখণ্ড (2161 1০5 ) বলা হুয়। শীর্যধগুগ্তলি আবার জোকের 

জী, বি. (ওয়)--১৭ 
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দেহের আরও ভিতরে বা মধ্যস্থলে আগাইয়া যায়। শীর্ষখগ্ডের এই 
অংশটিকে প্রারভিিক খণ্ড (11521 1০56) বলে । প্রারভিক থগ্ডটি জোকের 

অক্রথলির (7'655-520) ভিতর যুক্ত হয়। প্রচুর রুক্তবাহী-জালিকা 

জেকের নেফ্রিডিয়াগুলি পরিবেষ্টিত করিয়া থাকে । নেফ্রিডিম্বাগুলি 

কতকগুলি হাল্রকাভাবে-সন্নিবিষ্ট কোষ দ্বার গঠিত। এই কোষগুলি রক্তবাহী- 
জালিক! হইতে রেচন পদার্থ শোষণ করিয়া লয়। অগ্রথণ্ডের সহ্বিত 

নেফ্রিডিয়! পশ্চাদখগুটি এক সরু অন্তঃখণ্ডের (11775 1০82) ছার] সংযুক্ত 

ঙ 

১০৪ এ 

হব 

৩৭নং চিত্র 

জেৌকের একটি সম্পূর্ণ নেফ্রিডিয়মের চিত্র দেখান হইতেছে । 
১, শুক্রাশয় খলি; ২, সংযুক্ত শুক্রাশয় ( ₹৯৪৪-০০82970615 ) ১ ৩, প্রারাভক থণ্ড ( 20169 

10৪); ৪, নেফ্রিডিয়মের রক্তবাহীনালী ; ৫, শুক্রাশয়নালী ( ₹৯98-9700:620615 ) 7 ৬, শীর্ষধণও্ 

( 90108] 1009); ৭, অগ্রথণ্ড (89069110109 ) 7 ৮* অন্তইথণ্ড (117097 109): ৯, মধ্যথও 

(10875) 109 ) 1 ১০, পশ্চাদ্্খণ্ড (9০869:202£ 1০9 ); ১১, ভেসিকৃল ডাক (%&৪1019 25০$) 7 

১২, থলি ( ৪1019); ১৩, গবিনী ছিদ্র বা নেফ্রিডিওপোর । 

হুওয়ায় পশ্চাদ্খণ্ডের রেচন পদ্দার্থগুলি অনায়াসে অগ্রথণ্ডে প্রবেশ করিতে পায়ে । 
রেচন পদ্বার্থগুলি কোষগুলি হইতে ধীরে ধীরে নীলাকার দ্বার] থলি বা ভেসিকৃলে 
জমা হয় এবং সময়মত উহার সংকোচনে নেফিডিওপোরের ভিতর দিয়! বাহিনে 
নিক্ষিঞ্ হুয়। 
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আস্কুতন্ত্র (তা 0৪ 5556620) ) 2 

জোকের ন্বাযুত্ত্র প্রায় কেচোর মত। জৌকের মধ্যে অস্ীয় রেখ! দিয়া 
একট] মোট! স্থতার মত যস্্ব লম্বালখিভাবে দেখিতে পাওয়া ধায়। এই স্তাঁটি 
শত-সহঅ ন্সাুকোষের সমবায়ে গঠিত এবং ইহাকে অঙ্কদেশীয় সায়ুসুত্র 
(17677211576 0972 ) বলা হ্য়। অঙ্কদেশীয় মায়ুস্তত্র বিভিন্ন অংশের 

বিভিন্ন নাম, যথা অঙ্কদেশীয় ন্সায়ুস্থত্রের অগ্লাংশে একজোড়া সেরিব্রাল 

ল্নামুগ্রস্থি বা উধ্বশ্ছ গলবিজের আয়ুগ্রন্ছি (0576761 82778166 0 

52%972%5752717774561 £2%7£152 ) 17 ইহার সহিত সংযুক্ত একজোড়া নিয়স্ছ 

গলবিলের 'ায়ুগ্রন্ছি (5৮৮77274621 £2%£12 ), উপরোক্ত দুইটি 

্সামুগ্রস্থিকে সংযুক্ত করিয়াছে একজোড়া যোগজায়ু (167৮5 ০0772205196 

07 02707710121 07/2621 0০017778066 )। নিম্সস্থ গলবিলের ্নাযুগ্রস্থির পর 

হইতে নবামুস্থত্রটিকে অঙ্কদেশীয় ন্মাযুসুত্র (7076721 %2755 ০০7) বলা হয়। 
এই ন্মায়ুস্থত্রটি প্রকৃতপক্ষে লগ্বালদ্থিভাবে ন্বাযুস্ত্রের দ্বারা গঠিত। কিন্তু এই 
ছুইটি স্মাযুস্থত্রকে বেষ্টন করিয়া একটি পাতলা পর্দ। থাকায় একটি স্থত্র 

বলিয়া মনে হয়। জোকের প্রতিটি দেহখণ্ডে, এই আযুন্ত্রে, একটি করিয়। 

স্লীযুগ্রন্থি (1275৫ ৫2%4122 ) থাকে । এই ন্াযুগ্রস্থি হইতে দেহের ছুইদিকে 
স্নায়ু বাহির হুইয়। বিবিধ অঙ্গে প্রবেশ করে। 

জননতন্ত্র ( 7২617০90০11 55866] ) £ কেচোর মত জোোকও উভলিঙ্গ 

প্রণী। প্রতিটি জোোকের দেহের ভিতর পুংজননতন্ত ও শ্্রীজননতন্ত 

উভয়ই বিদ্কমান। জেৌকের পুং-জশনতন্ত্রে 62216 721704012)6 078275) 

এগারে। জোড়া শুক্র-থলি (7455 52০), এগারো জোড়া ক্ষুত্র অক্রনালী 

(77252 21767672 ), একজোডা সংযুক্ত অক্রনালী (17252-620/677724 ) 

থাকে। সংযুক্ত শুক্রনালীর বিবিধ অংশকে বিভিন্ন নাম দেওয়া হইয়াছে, যথ:__ 
এপিডিডাইমিস্ (71212)7%/5), ইজাকুলেটারি ডাক (2190%190 
28০) এবং আাদ্রিয়ম (22157 )। 

জেৌকের বারে! হইতে বাইশ দেহথগ্ডের মধ্যে প্রতিটি দেহথণ্ডের পৌটিক- 

নালীর নিয়ে এবং নেফ্রিভিয়া ও অস্কদেশীয় আম়ুহ্ত্রের মাঝামাঝি স্থানে, 
উপঝোক্ত শুক্রথলিগুলি বিদ্যমান । সুক্রথলির (7655 540) আকার 

গোলাকার এবং ইহার রঙ সাদা। ইহা! দেহরসপূর্ণ থলিকা মাত্র। এই 
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থলির গাত্র হইতে শুক্রকীট জন্মায় । প্রতিটি শুক্রথলি হইতে একটি সুন্ 
নালী বাছির হয়। এই নালীগুলিকে ক্ষুদ্র ুক্রেনালী ( [7252-2175721252 ) 

বলা হয়। এইরূপ এগারো জোড' ক্ষুত্র শুক্রনালী, এগারো জোড়া শ্ুরুথলি 

৩১নং চিত্র 

জাকের দশম হইতে দ্বাদ্দণ অঙ্গুরীথণ্ডের ভিতরের জননঅঙ্গ ও রেচন অঙ্গগুলি 
দেখ।ন হইতেছে। 

১, ইজাকুলেটরি ডাক; ২, আ্যা্রিয়ম , ৩, মঙ্গম-মঙ্গের খলি: ৪. এপি/ডডাইমিল; 
&, নেফ্রিডিয়ম ; ৬, শ্রী-বহিঃজননছিদ্র ; ৭, ডিশ্বাশয়ের থলি ; ৮ সাধারণ ডিম্বনাঁলী ( ০০0:00)02 

০₹1859৮); ৯, স্ত্রী-বহিঃজনন অঙ্গ (%%510% ) ; ১৭১১, পাঙ্খীর দেহরসমিশ্রিত রক্তবাহী 
নালী ; ১২, শুক্রাশয় ধলি; ১৩, অশল্বুমেন গ্রন্থি ; ১৪, সংযুক্ত শুত্রশশয় নালী ( ₹%৪৪- 

08116700615 ) 7 ১৫, শুক্রাশয়নালী ( ছ১৪৮-৪9:০.)৮1৯ )। 

হইতে বাহির হইয়া শোকের দেহের দুইপাশে একটি করিয়া সংযুক্ত 

শক্রনালীর (77952-25106767%22 ) হুঠি করে। সংযুক্ত শুক্রনালী এই 
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ভাবে ক্ষুদ্র শুক্রনাল্গীগুলিকে যুক্ত করিয়া জৌকের অগ্রভাগের দিকে ধাবিত 
হয়। সংযুক্ত শুক্রনালী দুইটি যখন জৌোকের দশম দেহখগ্ডের ছুই পাশে 

পৌছায়, তখন ইহারা পেচাইয়া ফুলিয়! উঠে। শুক্রনালীর এই অংশটি 

৩২নং চিত্র 

জৌকের পুং-জননতস্ত্রের অগ্রভাগ দেখান হইতেছে । 
১, আযাট্রিয়ম ; ২, ইজাকুলেটরি ডাক্ ; ৩, পুংলিঙ্গ বা সঙ্গম-অঙ ; 

৪, শুধাশয় নালী ; «, সঙ্গমন্মঙ্গের থলি; ৬, এপিডিডাইমিস £ 
৭, শুক্রাশয় থলি । 

একটি গ্রন্থির সায় দেখিতে হয় এবং এই অংশটিকে শুক্রনালীর এপিডভিডাই- 
মিস (52%1722)%%5) বলে। এপিডিডাইমিস্ দশম দেহখণ্ডের অগ্রভাগে' 

আবার সোজা হইয়া! জেশাকের অঙ্ব'য় মধ্যরেখার দিকে ধাবিত হয়। অত্র 

নালীর এই সোজা নালীটিকে ইজাকুলেটরি (75120912075 29০) ডাক 
বলা হয়। ছুইধারে ইজাকুলেটরি ডাক জৌকের অঙ্বীয় মধ্যরেখায় 

অবস্থিত একটি বেশ বড় গোলাকার থলির সহিত যুক্ত হয়। এই বড় 
গোলাকার থলিকে আ্ঘাট্রিয়ম € 202) বলা হুয়। আ্াট্রিয়মের 
উপরিভাগ একটি গ্রস্থিবিশেষ। ইহাকে প্রোস্টেট গ্রন্থি (12709:26 
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£12772 ) বলা হুয়। অ্যাট্রি়ম থলিটি ধীরে ধীরে সরু হইতে হইতে একটি 

৩২নং চিত্র 
জেোকের স্ত্রী-জননতন্থ দেখান হইতেছে। 

১, ডিম্বাশয় খলি; ২, ডিম্ব; ৩, ডিম্বনালীঃ ৪, সাধারণ ডিম্বনালী ; 
৫, আ্যালবুমেন গ্রন্থি ; ৬, বহিংঃ-স্ত্রী জনননঙ্গের পার্ধথলি ; 
৭, সাধারণ ভিম্বনালীর শেষাগ্র ; ৮, বহিঃ-্্ী-জনন্তন্থ; 

নি বহি.জননছিদ্র। 

শুক্র পুংজিঙ্গে (275) পরিণত হয়। এই পুংলিঙ্গের একটি আবরণ 
থাকে। পুংলিঞ্টি জৌকের অন্ীত্বদেশের দশম দেহখণ্ডের মধ্যরেখায় 
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পু-জননছিদ্রে (71216 £0%9075 ) মুক্ত হুয়। প্রয়োজনের সময় জোকের 

পুং-লিঙ্গটি উল্টাইয়া পুংজনন-ছিত্র হইতে বাহির হইতে দেখা যায়। 
জী-জননতন্ত (17617,216 1517020652 552917% ) £ জোকের আ্রী- 

জননতন্ত্রে একজোড়া ডিম্বথখলি (05£520), একজোড়া ডিম্বনালী 
(0৮520), একটি সংযুক্ত ডিন্বনাঁলী বা সাধারণ ডিন্বনালী 0০%%- 

1501 0/%০£) এবং একটি বহিঃ-জ্্ীজননঅজ (77282) বিছ্যমান । 
জেোঁকের ডিম্থলি দুইটি উহার এগারে! দেহখণ্ডকের ছুইপার্খে, অন্কদেশীয় 

্াযুস্ত্রটিকে মাঝে বাখিয়1! অবস্থান করে। শুক্রথলির মত ডিস্বথলিও 

দেহরসপূর্ণ গোলাকার থলি মাত্র; কিন্তু ইছার ভিতর পেঁচানে৷ স্তার মত 

ডিম্বাশয় (0৮০) থাকে । ভিম্বাশয়খলি হইতে একটি করিয়া নালী 

বাহির হয়। নালী ছুইটিকে ডিম্বনালী (0৮2) বা ডিম্বাশয় নালী 
বলা হয়। এই দুইটি ডিম্বাশয় নালী জেৌকের অঙ্থীয় মধ্যরেখার উপর মিলিত 

হইয়া! একটি যুক্ত বা সাধারণ ডিম্বাশয় নালী (0০7,207 0120 ) 

সৃষ্টি করে। যুক্ত ডিম্বাশয় নালীটির অগ্রভাগ এলবুমেন গ্রন্থির ছার! 
(21677581270 ) আবৃত থাকে । এই গ্রস্থির রসযুক্ত ডিস্বাশয় নালীর 

ভিতর নিঃস্ত হুয়। যুক্ত-ভিম্বাশয় নালীটি ধীরে ধীরে স্থূল হইয়া একটি 
থলিকার আকার গ্রহণ করে এবং ইহার মুখটি জোকের এগারো দেহখগ্ডের 

পশ্চান্তাগে অঙ্কীয় মধ)রেখায় আ্ী-জননছিড্রে (75715 £০150০19) মুক্ত হয় । 
স্থল মাংসল থলিকাটিকে বনিঃ-স্রী-জননঅঙ্গ (7/24:72 ) বল। হয়। 



ঢল্ভুর্থ সন্িচ্চেচ 

চিংড়ি 
(17291851077 (08701008 ) 

গলদ] চিংড়ির বছ্রাকৃতি ও মশ্বভাব এবং বাসস্থানের বিষয় জীববিজ্ঞান 

প্রবেশের প্রথম ভাগে বিশদভাবে বর্ণনা করা হুইয়াছে। নিয়ে উহার বিবিধ 

তন্ত্র (9550270 )-গুলির সম্বন্ধে আলোচনা কর] হইল £ 

পৌষ্তিকতন্ত্ (11176176215 55566] ) 5 

পৌষ্টিকতঙ্তরট ছুইভাগে বিভক্ত; যথা-_পৌষ্টিকনালী এবং পুষ্টগ্রন্থি। 
চিংড়ির পৌষ্টিকনালীটি (41575217211 02721) উহার মুখছিদ্রের ছার 

হ₹ইতে আরম্ভ হইর়। পায়ুছিদ্রে শেষ হইয়াছে । নালীটি বেশ বড় এবং ইহার 

বিবিধ অঞ্চল নানা আকারের, এবং প্রকৃতির দিক দিয়াও অঞ্চলগুলি এক নহে। 

স্থতরাঁং মোটামুটি পৌষ্টিকনালীকে তিনটি অঞ্চলে বিভক্ত করা যায়; যথা-_ 
() অগ্র-পৌষ্টিকনালী (7০/6-4% বা স্টোমোডিয্বম (5£০%02025%) ; 

(1) মধ্য-পৌষ্টিকনালী (71£7-4%% ) বা মেসেনটেরন (71552776707), 

এবং পশ্চাৎ-পৌষ্টিকনালী (%14-4%) বা ্রোকৃটোডিয়ম 
(০/০০০2১০৮% )। অগ্র ও পশ্চাৎ পৌঁষ্টিকনালীর ভিতরের দিকের গাত্র 
(7211) পুরু এবং কৃত্তিকাবরণী দিয়া আবৃত থাকে ; কিন্তু মধ্য-পো্টিকনালীর 
ভিতরের দ্বিকের গাত্র নরম কোষের দ্বারা আবৃত থাকে । চিংড়ির দেছের 

বাহিরের কৃত্তিকাবরণীটি মুখছিত্র এবং পাধুছিন্র দিয়া! পবেশ করিয্পা অগ্র ও 

পশ্চাৎপৌষ্টিকনালীর ভিতরের দিকের গাত্রটকে আবৃত করিয়াছে। 
পৌঁ্টিকনালীর অগ্র ও পশ্চাৎ অংশটি চিংড়ির বহিবাবরণের সহিত একই সময় 
ত্বককোষ হইতে (ঢ01961091 £:0৬0) ) বুদ্ধিকালে স্যষ্টি হওয়ায় উহাদের 

ভিতরের গ্াত্রটিও কৃত্তিক'-আবরণী দ্বারা আবৃত হুইয়! যায়। কিন্তু মধ্য- 
পৌষ্টিকনালী পরে মধ্য-ত্বককোষ (15909610791 &:০০)) হইতে 

বৃদ্ধিকালে স্যরি হওয়ায় উহার ভিতরের গাত্রটি নরম কোষে আবৃত থাকে । 
বৃদ্ধি সম্পূর্ণ হইলে পৌঁষ্টিকনালীর তিনটি অঞ্চল পরস্পরের সহিত যুক্ত 
হইয়া একটি-নালীতে পরিণত হয়। নিত তিনটি অঞ্চলের সম্বদ্ধে আলোচন। 

করা হইল £ 
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__এই কয়টি অংশের একত্রিত অঞ্চলফেই অগ্র-পৌঁগটিকনালী বলা হয়। চিংডির 
মুখছিদ্রটি উহার অস্বীয়দেশের ভিন এবং চার দেহখণ্ডের মাঝে বিদ্যমান । 



২৫৬ জীববিজান-প্রবেশ--৩য়ু ভাগ 

ছিত্রমুখটি বিভিন্ন আকৃতির অজের হ্বারা পরিবেষ্টিত। ইহার উপরিভাগ 
শীন্ডের মত প্রসারিত একটি ল্যাব্রাম (1:2৮) এবং নিয়ে জেবিষম 
€ 1252) ও মুখছিদ্রের ছুইপাশ কঠিন ম্যানডিৰল (742%21916 ) 
তবারা আবৃত থাকে। মুখগহবরটি (1738%0021 ০2221) ) খুবই ছোট এবং 

ইহার পরবতাঁ অংশ বেশ হুস্পষ্ট আয়তাকার । এই অংশটিকে গলবিল 
€ 0259%44%5 ) বলা হয়। পৌষ্টিকনালীর পরবর্তা অঞ্চল বেশ বড এবং 

থলির যত। এই অঞ্চলটি চিংড়ির শিরোবক্ষের বা সেফালোথোরাক্ের 
(০8721027025 ) অধিকাংশ স্থানাই দধঙল করিয়া থাকে। এই অঞ্চলটিকে 

পাকস্ছলী (549%20% ) বল! হুয়। পাকস্থলী আবার ছুইভাগে বিভক্ত 

৩৫নং চিত্র 

চিংড়ির অগ্রভাগটিকে উপর হইতে লশ্বালাম্বভাবে কাটি! দেখান হইতেছে। 
১, কাঙিয়েক পাকস্থলী ; ২+ পরিচালন প্লেট ; ৩, কার্ডিয়েক ও পাইলোরিক পাকস্থলীর 

সংযোগস্থল ; ৪, পাইলোরিক সিকম; €, পাইলোরিক পাকস্থলীর উপরকার গহ্বর ; 

«, পৌঁষ্টিক-নালীর মধ্যভাগ ; ৭, হিপাটোপ্যানক্রিয়েটিক গ্রন্থির নালীর ছিদ্র; ৮ ল্যান- 
সিওলেট প্লেট; ৯, গোলাকার কৃত্তিকা প্লেট; ১০, ম্যানডিবল উপাঙ্গের মোলার দাত; 

১১, মুখছিদ্র ; ১২, গ্রাসনালী ও কাডিয়েক পাকস্থলীর সংযোগস্থল; ১৩, গ্রাসনালী; 
১৪, হ্যাস্টেট্ প্লেট ; ১৫, পাইলোরিক পাকস্থলীর ছাকনী যন্ত্র 

প্রথম ভাগটি বেশ স্ুুল থলির মত এবং দ্বিতীয় ভাগটি প্রথম ভাগের শেষাংশের 

নিম্নে বিচ্যমান। এই ছুই ভাগের সংযুক্ত 'সংশটি সরু নালীর মত এবং ইহার 
ভিতর কপাটিক। (7916) বিগ্কমান। পাকস্থলীর প্রথম ভাগটিকে 



চিংড়ি ২৫৭ 

কন্ডিয়েক পাকস্থলী (02৮2£20 5৫০20, ) এবং দ্বিভায় ভাগটিকে 

পাইলোরিক পাকস্থলী (77100 50/7207% ) বলা হয় । সংযুক্ত সরু 

নালীর কপাটিকাগুলি পাইলোরিক পাকস্থলীর ভিতরে মুক্ত হয় এবং বিপরীত 
দিকে মুক্ত হয় না। আগেই বল! হইয়াছে, অগ্র-গৌষ্টিক নালীর ভিতরকার 
গাত্র বা দেওয়াল কৃত্তিকার দ্বার! আবৃত। কাঠিয়েক পাকস্থলীর মেঝেতে 
(1০০7 ) বিবিধ প্রকারের কঠিন কৃত্তিক। (0%015 ) বিদ্যমান । এই কঠিন 
কত্তিক-খগুগুলির ধারে কাটার মত অঙ্গ দেখা যায় । ইহার] কাডিয়েক পাকস্থলীকে 
বল দান করে এবং খাছ্য প্রাণীকে চূর্ণ করিয়া নির্দিষ্ট পথে ধীরে ধীরে আগাইয়! 
দেয়। গলবিল ষে ছিদ্র দিয়া কাডিয়েক পাকস্থলীতে মুক্ত হইয়াছে, সেই 
ছিদ্রের উপরে একটি গোলাকার কৃত্তিক! প্লেট (0%0%127 21%5 ) থাকে । 

গোলাকার কৃত্তিকা-প্রেটের পিছনে কাডিয়েক পাকস্থলীর অগ্রাংশের উপরে 

ছুইপাশে শুলের ফলার মত একটি করিয়া ল্যানসিওলেট কৃত্তিকা প্লেট 
(127%650125 21266 ) বিগ্ভঘান। কাগিয়েক পাকস্থপীর মেঝের অঙ্থীয় 

মধ্যবেখার উপর বর্শার ফপার মত আরও একটি কঠিন ত্রিকোণাকৃতি কৃত্তিকা 
প্লেট অবস্থান করে। ইহা আকারে সবচেয়ে বড় এবং ইহাকে ভ্ধযাসটেট 
€ 17252619126 ) বল। হয় । 

ত্রিকোণাক'তি হ্যাসটেট প্রেটের চণড়! তলটি পাইলোরিক' পাকস্থগার 

দিকে থাকে এবং ইহার অগ্রাংশ গলবিলমুখী। হ্যাসটেট তলটি প্রেটের 
নিয়ে কাডিয়েক পাকস্থলী ছিদ্রপথে পাইলোরিক পাকস্থলীর সহিত সকু নালীর 

দ্বারা সংযুক্ত। হ্যাসটেট্ প্লেটের চারিপাশে কঠিন চুলের মত ব্রিস্টিল্স, 
(13/56125 ) দেখা যায়। হ্যাসটেট প্লেটের ছুই পাশে একটি করিয়া বাকানো 

চিন্ছণীর মত প্রেট থাকে । এই প্রেটগুলির চিরুণীর মত আকার হওয়ায় ইহাদের 
চিরুদী-প্লিট (0০0%-712 ) বলা হয়। চিন্ুণী প্রেটের ভিতরের ধায়, 
হ্যাসটেট প্রেটের দিকে সারিবদ্ধভাবে চিরুণীর দঈাড়ার মত ব্রিস্টিল্স্ থাকে। 
হ্যাসটেট প্লেটের ছুইপাশে একটি করিয়া সরু নালী থাকে । এই সরু 

নালীগুলিও ধারগুলির ব্রিস্িল্স্ দ্বারা আবৃত থাকে । নালী ছুইটি কাঠিয়েক 
ও পাইলোরিক পাকস্থলীর মধ্াস্থ ছিদ্রে মিলিত হয়। চিন্শী প্রেটের ছুট্ 

ধারে ল্বালঙ্বিভাবে উচু কঠিন কৃত্তিকা* প্লেট দেখা যায়। ইহারা খাঁদ্যচর্ণকে 
কান্ডিও-পাইলোরিক ছিদ্রপথে (041০ চ01070-4796%76 ) প্রবেশ 



২৫৮ জীববিজ্ঞান-প্রবেশ--৩য় ভাগ 

করাইতে সাহায্য ঝরে। সেইজন্য উচু প্লেট ছুইটিকে পরিচালন প্লেট 
(94276 473:289) বলা হ্য়। সমগ্র কাডিয়েক পাকস্থলীর কার্য খাদ্য- 

প্রাণীকে সম্পূর্ণভাবে চূর্ণ কর]। ইহা! পরিপাকের অন্ত ব্যবহৃত হয় না।4 
কাডিষেক পাকস্থলীর বাহিরের গাজরের সহিত নানাবিধ পেশী যুক্ত থাকে। 
এই পেশীগুলির সংকোচন ও প্রসারণ ক্রিয়ার ফলে বিবিধ প্লেটের সহিত 
খাদ্যপ্রাণীর সংঘর্ষ হুয়। ছুইটি প্লেটের ক্রমাগত সংঘর্ষের ফলে উহাদের 

মধ্যকার খাদ্য চুর্ণ-বিচুর্ণ হইয়া যান । খাদ্যপ্রাণী চুর্ণবিচুর্ণ হুইয়া গেলে উহা 

৩৬নং চিত্র 

রেখাচিত্রের দ্বারা চিংড়ির কািয়েক পাকস্থলীর তল বা মেঝে 

দেখান হইতেছে। 

১, গোলাকার কৃত্তিকা প্লেট ; ২, গ্রাসনালীর প্রবেশ পথ ॥ ৩, ল্যানসিওলেট প্লেট ; 

৪, চিরুণী প্লেট ; ৫, হ্যাস্টেট্ প্লেট £ ৬, পরিচালন প্লেট ; ৭, কাড়িও-পাইলোরিক ছিদ্র । 

ধীরে ধীরে পাইলোরিক পাকস্থলীর দিকে আগাইয়। যায়। খাদ্যচূর্ণের গতিকে, 
পরিচালন প্রেট পথ দেখাইয়। দেয়। খাল্তচুর্ণ এইভাবে কাডিয়েক পাইলোরিক 
ছিত্রপথে পৌছায়। আগেই বল! হইয়াছে যে, ছিদ্রের মুখে সারিবদ্ধভাবে 



চিংড়ি ২৫৯ 

কপাটিকা বিদ্যমান। বড় আকারের খাদ্যবস্তগুলি এই কপ!টিকার ভিতর দিয়া 

প্রবেশ করিতে পারে না। কেবলমাত্র অতি সুক্ম খাদ্যচর্ণগুলি কাভিও 
পাইলোরিক ছিদ্রপথে পাইলোরিক পাকস্থলীর ভিতর প্রবেশ করে । পাইলোরিক 
পাকস্থলী কাডিয়েক পাকস্থলী অপেক্ষা অনেক ছোট। ইহার যেঝেয়ও 

একটি ব্যারেলের মত কঠিন কাটানিগিত জালিকা বিদ্যমান। খাদ্যচুর্ণগুলি এই 
জালিকার ভিতর কাডিও-পাইলোরিক ছিদ্রের মধ্য দিয়া প্রবেশ করে। 
জালিকাগুলি অপেক্ষাকৃত বড বড খাদ্যচুর্ণগুগিকে আটকাইয়? রাখে । জালিকার 
হ্ায় ফাপা ব্যারেলটিকে ছাকনী যন্ত্র (71577 07272)” ) বলা হয়। 

ছাকনী যন্ত্রের পিছনে ছুই দিক হইতে দুইটি নালী যুক্ত হয়। এই নালী দুইটি 
হিপাটোপানক্রিষেটিক গ্রন্থি (77772:072+07620 ৫120 ) হইতে 

বাহির হইয়া পাইলোরিক পাকস্থলীর ভিতর প্রবেশ করে।” 

হিপাটোপ্যানক্রিয়েটিক গ্রন্থি হইতে বিবিধ জলীয় পরিপাককারী উতৎসেচক 

এই নালীশুলিই বহন করিয়া পাইলোরিক পাকস্থীর ভিতর জমা করে। 

স্তরাং এই নালী ছুইটিকে হিপাটোপ্যানক্রিযষেটিক নাঁলী 
€(17212£012150/6410 2৮০৫) বলা হয়। পাইলোরিক পাকস্থলীর উপরিভাগে 

একটি ক্ষুদ্র নলাকার থলি থাকে । ইহাকে পাইলোরিক দিকম (91০86 
0220) বলে। পাইলোরিক পাকস্থলী ধীরে ধীরে সরু বইয় অন্তরে 

(17795%7%2 ) পরিণত হয়। অস্ত্রই মধ্য-পৌট্িকনালীর সমগ্র অংশ। ইহা! 

সরু নালীর মত এবং ইহা চিংড়ির পৃষ্ট-মধ্যরেধার পেশীর ঠিক নিম বিদ্যমান। 

অস্ত্র সোজা লম্বালম্িভাবে চিংড়ির পশ্চাদ-অঞ্চলে আগাইয়া যায়। ইহা চিংড়ির 
পৌঁষ্টিকনালীর সর্ববৃহৎ অঞ্চল। তরল ও সরল খাদ্যরম শোষণ করাই ইহার 
কার্ধ। অস্ত্রের প্রাচীর খুবই পাতলা, সেইজন্ত খাদ্যবস্ত থাকা অবস্থায় ইহার 

রঙ কালো দেখায়। অস্ত্র চিংড়ির লেজ-উপাঙ্গ অঞ্চলের নিকট অলাশষে 

(79027) পরিণত হয়। মলাশয়ই পশ্চা্ব-পৌষ্টিকনালীর সমগ্র অংশ। 

মলাশয়ের অগ্রভাগ একটি ক্ষুদ্র কন্দে (8519) পরিণত হয়। এই কন্দকে 

মলাশক্ব কন্দ (73907 ৮০1৮) বলা হয়। মলাশয় নালী দুইটি লেজ- 

উপাঙ্গের মাঝে একটি আড়াঁআড়ি ছিদ্রের দ্বারা বাছিরে মুক্ত হয়। ইহাই 
চিংডির পায়ুছিদ্রে (2%45) এবং ছিত্ত্রের দ্বারাই অপরিপাক খাদ্যবস্ত 
পৌঁষ্টিকনালী হইতে দেহের বাহিরে সিক্ষিগ্ত হয়। 

চিংড়ির একটিমাত্র বৃহৎ পুষ্টগ্রন্থি বিদ্যমান। ইহাকে হিপাঁটোপ্যান- 
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ক্রিষ্াস (17272:079107925 ) বলা হয়। এই গ্রন্থির মধ্যে যকুঙ 

(77970) কোষ এহং অগ্স্যাশয় (.2270625) কোষ উভয়ই থাকে। 

গ্রন্থিটি বেশ বড় ও নরম এবং ইঞ্ছার রঙ কমলালেবুর মত। গ্রস্থিটি শিরোবক্ষ 
চুল কারাপেসের ঠিক নিয়ে বিস্তারিতভাবে থাকে । প্রধানতঃ ইহ! পাইলোরিক 
পাকস্থলী এবং মধ্য-পৌষ্িকনালীর অগ্রভাগ আবৃত করিয়া! রাখে । গ্রস্থিটি 
মোটামুটি ছুই খণ্ডে বিভক্ত এবং প্রতি খণ্ড কইতে একটি নালী বাহির হুইয়া 

পাইলোরিক পাকন্থলীতে যুক্ত হয়। গ্রন্থিটি বিবিধ প্রকারের পরিপাক উৎসেচক 
নিঃস্থত করে এবং উহা নালীর ছ্বার। পাইলোরিক পাকস্থলীতে নীত হুয়। 

পেপসিন, ট্রিয়েপসিন, ট্রাইপসিন ইত্যাদি উৎসেচক থাকায় কঠিন প্রোটিন, জল- 
অঙ্গার ও স্রেহপদ্বার্থ খাদ্যগুলি দ্রবীভূত হইয়া] তরল ও সরল হয়। তরল ও 

'দরুল খাদ্যকে হ্পাটোপ্যানক্রিয়েটিক গ্রন্থি আবার শোষণ করিয়া লইতে 

পারে। গ্রস্থিটি খাদ্যসার শোষণ করিয়া চিংড়ির ভবিষ্যতের জন্ত সঞ্চয় করিয়া 

রাখে । স্ৃতরাং হিপাটোপ]ানক্রিফ্জেটিক গ্রন্থি প্রধানতঃ দুইটি কার্য করে, 

যথা--উৎসেচক নিঃস্যত করিয়া খাদ্য পরিপাক করা এবং উহার কিছু অংশ 

ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় করিয়] রাখা । অতএব হিপাটোপ্যানক্রিয়াস একটি 

পুষ্িগ্রন্থি, আবার সঞ্চয়-অঙগও (5০282 0782% ) বটে । 

হাল্যগ্রহল-শ্রপাজ্পী ও এভ্রিসাক প্রতি 

(7৬9০1870157) 0£ 162601706 9100 17018656101 ) 

চিংড়ি সাধারণ শ্াওল। জাতীয় উদ্ভিদ. জলজ পোকা-মাকড় এবং গলিত 

জৈব পদার্থ ভক্ষণ করিয়া জীবনধারণ করে। ইহাদের ভঙক্ষণের সময়ও 

নির্দিষ্ট । সন্ধ্যায় এবং ভোরবেলা ইহার! ভক্ষণ করে। চিংড়ি উচ্ছার দ্বিতীয় 
পদউপাঙ্গের সাড়াশিব্র মত অংশের দ্বার খাদ্যবস্ত ধরিয়া ম্যাক্সিলিপেড 

উপাঙ্গগুলির নিকট জমা করে। ইহার পর মুখের ছুই পাশের ম]াঝ্সিলিপেড 
খাদ্যবস্তগুলিকে মুখছিত্রের ভিতর প্রবেশ করাইয়৷ দেয়। প্রথম ম্যাক্সিল। ও 
দ্বিতীয় ম্যাক্সিলাও চিংড়ির মুখের ভিতর খাদ্য প্রবেশ ক্রিয়ায় সাহ্থায্য করে । 

কঠিন দাতের মত ম্যানডিবল বড় বড় খাদ্যবন্তগুলিকে ঘর্যণের ভ্বার! কাটিয়। 
টুকরা টুকর1 করিয়া দেয়। পোঁস্টিকনান্বীর সহিত সংযুক্ত পেশীগুলি সক্ষে/চন 
ও প্রসারণের দ্বার] খাদ্যবন্ত ন।লীর ভিতর ধীয়ে ধীরে অগ্রসর হ্য়। কাডিয়েক 
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পাকস্থলীর কৃত্তিক! প্লেটের সাহায্যে খাদ্যবস্ত চূর্ণ হয় এবং হিপাটোপ্যান- 

ক্রিয়েটিক গ্রন্থির উতসেচকের দ্বার পাইলোরিক পাকস্থলীতে খাদ্যবস্ত হজম 

হয়। এই পুষ্টিগ্রন্থি আবার খাদ্যসার সঞ্চর করে। 
পৌঁ্টিকনালীর অন্ত্র-অঞ্চলে খাদ্যসার উক্থার ভিতরকার কোষস্তরের দ্বার? 

শোধিত হয় এবং তার পরে সংবহন-তস্ত্রের ছার! দেহের সর্ব-অঙ্গে সরবরাহ 

হয়। অপরিপাক খাদ্যগুলি পায়ুছিদ্র বার! দেছের বাহিরে নিক্ষিপ্ত হয়। 

শন ভ্ড লু 

€ 1২691911296015 95565] ) 

চিংড়ি জলজ প্রাণী। সুতরাং জলের দ্রবীভূত অক্সিজেন ইচ্ছার! শ্বাস- 
কার্ষধের জন্য শোধণ করে। চিংড়ির ব্ক্তে হোমোগ্নোবিনের মত তাঁঅঘটিত' 

হোমোসায়ীনিন (:7027,0০)/27% ) নামক একপ্রকার সাদ! রাসায়নিক 
পদ্দার্থ থাকে এবং ইহাই জল হইতে দ্রবীভূত অকুজেন শোষণ করে। 

চিংডির শ্বাস-অঙ্গ তিন প্রকারের ) যথা_(2) কারাপেসের ছুইপাশের মুক্ত 

ধারটি একটি পাতল! পর্দা দিয়! আবৃত থাকে । ইহাকেই ব্রাঙ্কিওস্টিগাইট 

(87700705685 ) পর্দা বলা হয়। ক্রাহ্কিওস্টিগাইট পর্দায় প্রচুর স্ুঙ্ 
রক্তবাহী নালী থাকে । নালীগুলির প্রাচীর খুবই পাতল। এবং পর্দাটি সর্বক্ষণ 

জলের সংস্পর্শে থাকায় জল হইতে দ্রবীভূত অক্সিজেন ব্যাপন প্রক্রিয়ার ছ্বার। 

রক্তবাহনী নালীর ভিতর প্রবেশ করে। এইভাবে রক্তে অকিজেন প্রবেশ 

করে এবং শুদ্ধ হ্য়। রক্তবাহী নালীর ভিতর হইতে একই উপায়ে 
দ্রবীভূত কার্বন-ভাষ্বক্সাইড বাহির হুইয়। আসে এবং জলের স্রোতের সহিত 
মিশিয়া যায়। 

(2) তিন-জোড়া মেক্সিলিপিডের প্রত্যেকটিতে একটি করিয়া পাতার 

মত মোট তিন-জোড়া অংশ থাকে । এই অংশগুলিকে এপিপোডাইট 

(79482) বলে। এই এপিপোডাইটগুলিতে প্রচুর সুপ রক্তনালী থাকে । 
ইহ1 জলে সঞ্চালিত হয় এবং সেইসময় জলের দ্রবীভূত অক্সিজেন রক্তবাহী 

নালীর ভিতর প্রবেশ করে ও রক্তবাহী নালীর ভিতর হুইতে ভ্রবীভূত কার্বন- 

ডায়ক্পাইড বাহির হুইয়1! জলের সহিত মিশিয়1 যায়। 

(111) চিংড়ির শিরোবক্ষের দুইগ্রাশের বাহিরের দেওয়ালে সারিবদ্ধভাবে 

আটটি করিয়া মোট আট-জোড়া ফুল্গকা (0111) থাকে । ফুলকাগুলিকে 
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ব্রা্থিওস্টিগাইট পর্দ। আবুত রাখে । চিংড়ির শিরোবক্ষের ছুইপাঁশের বাহিরের 

দেওয়াল এবং ব্রাহ্কিওস্টিগাইট পর্দার মাঝে একটি প্রকোষ্ঠের স্থষ্টি হয়। এই 
প্রকোষ্ঠটির কেবলমাত্র পৃষ্ঠা্দিকটি বন্ধ থাকে, কিন্তু ইহার অস্ধীয়, অগ্র ও পশ্চান্দিক 
খোল! থাকে । এই প্রকোষ্ঠের মধ্যে ফুলকাগুলি থাকে বলিয়া ইহাকে ফুলকা। 

প্রকোষ্ট (0/-0%2786 ) বলে । ফুঙ্গকা-প্রকোষ্ঠের ভিতর সর্বদাই বাহিরের 

জল প্রবেশ করে এবং ফুলকাগুলি জলে ডুবিয়! থাকে । এই ফুলকাগুলির ভিতর 

প্রচুর সুক্্ম রক্তবাহী-নালী থাকে এবং ক্রলের ভিতরকার দ্রবীভূত অক্সিজেন 

রক্তবাহী-নালীর ভিতর প্রবেশ করে এবং রক্তরসে দ্রবীভূত কার্বন-ডাইক্সাইড 

বাহির হইয়া জলের সহ্বিত মিশিয়া যায়। ব্রাহ্কিওস্টিগাইট পর্দা কাটিয়া 

ফেলিলে শিরোবক্ষের যে-কোন একপাশের সাতটি ফুলকা দেখিতে পাওয়া যায়। 

তৃতীয় ফুঙ্গকাটি দ্বিতীর ফুলকার নিয়ে থাকায় বাহির হইতে দেখা যায় না। 

প্রথম ফুঙ্গকাটি সর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র এবং ইহাদের আকার পধায়ক্রমে ধীরে ধীরে 
বাড়িয়! যায় এবং অষ্টঘ ফুলকাটি আকারে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ্। প্রতিটি ফুলকা 

অর্ধচন্দ্রাকৃতি (055০926 579১0) এবং প্রত্যে কটি ফুলকার মাঝে একত্র করিয়া 

লম্বা ও সরু মধ্যশিরা বিদ্যমান | মধ্যশিরার দুইপাশ হইতে সারিবদ্ধভাবে পাতার 

মত ফুঙ্গকাপত্র ( চ11977605 ) থাকে । ফুলকাগ্চলিকে বইয়ের সহিত তুলন] 

করা হয়। একটি বই লইয়া দ্ুইভাগ করলে যেমন ছুইপাশে প্রচুর পাতা, 
তেমনি ফুলকার মধ্যশিরার ছুইপাশেও প্রচুর পাতার মত ফুলকাপত্র 
থাকে। সুতরাং এই ধরণের ফুলকাগুলিকে বই-ফুলকাও € 9০০%-£11) 

বল। হয়। প্রতিটি ফুলকায় ছুই প্রকারের ব্ুক্তবাহীনালী থাকে। কার্ধন- 

ডায়ক্লাইড-যুক্ত রক্তবাহীনাপী গ্রলি ফুলকাব বাহির-ম্ঘরে অবস্থান করে এবং 
তথায় প্রসার্রিত হুইয়! জালকাকারে শেষ হুইয়৷ যায়। এই জালক হইতে 

নৃতন রক্তবাহী নালীর স্ষ্টি হুয় এবং তাহা অক্মিজেনপূর্ণ রক্ত ফুলকার 

মধ্যে প্রবেশ করে । 

ফুলকাগুলি চিংড়ির বিবিধ অঙ্গের সহিত যুক্ত বা সংলগ্ন হইয়া থাকে। 

স্থতরাং ফুলকাগুলির অবস্থান অগ্চসারে বিভিন্ন ফুলকার নানান্ধপ নাযকরণ 

কর। হইয়াছে। প্রথম ফুলকাটি দ্বিভীয় মেক্সিলিপেডের বা কক্মার সহিত যু 
হওয়ায় ইহাকে পোডো'ত্র্যাঙ্ক (০427270% ) বল। হয়। দ্বিতীয় ও 

তৃতীয় ফুলকা চিংড়ির আর্োভিয়াল পর্দার সহিত যুক্ত হওয়ায় ইহাদের 
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২৩৪ জীববিজ্ঞান প্রবেশ---৩য় ভাগ 

আর্থোব্রাফ (27%770275%0) বলা হয়। চতুর্থ হইতে অষ্টম ফুলকা অর্থাৎ 
পরবর্তী পাচটি ফুলকা পাঁচটি পদ-উপাঙ্গের উপরকার দেহুখণ্ডের সহিত যুক্ত 

হওয়ায় ইহাদের রো ত্র্াক্ক (212%/0/4%0% ) বলা হয়। ফুলকা-প্রকোষ্টে 

অভিনব উপায়ে জল্ম্রোতের স্থষ্টি হয়। পূর্বেই বল! হইয়াছে যে, ফুলকা- 
প্রকোষ্টের অস্কীয়, অগ্র ও পশ্চাদ্দিক খোলা থাকে । প্রথম ফুলকার ঠিক উপরে 
চিংড়ির দ্বিতীয় মেঝ্িল বিদ্যমান । উহার পাখার মত স্কাফোগ্নাথাইট 

(50217095122776 ) অংশটি ক্রমাগত জলের ভিতর বেগে সঞ্চালিত হওয়ায় 

বাহিরের জল অস্বীয় পশ্চাদ্দিক হইতে ফুলক-প্রকোষ্টে প্রবেশ কবিয়া সামনের 

দিক হইতে বাহির হুইয়। যায়। এইভাবে ক্রমাগত ফুলকা-প্রকোষ্টের ভিতর 

জল প্রবেশ করে এবং বাহির হুইয়! যায়। সুতরাং ফুলকাগুলি সর্বদাই 

অকিিজেন ত্রবীভূত টাটক1 জলের সংস্পর্শে আসে এবং উহার ভিতরকার 

রুক্তবাহী নালীর রক্ত হইতে দ্রবীভূত কার্বন-ডায়ক্সাইড বাহির হুইয়৷ যায় 
এবং জলের ভিতরকার অকিজেন রূক্তির ভিতর প্রবেশ করে। এইরূপ 

ব্রাস্থিওস্টিগাইটের সংক্গ্ন পাতল! পর্দা ও এপিপোডাইট অংশগুলিও টাটকা 
জলের সংস্পর্শে সদাসর্দ1! আসে এবং উহাদের ভিতবকার রক্তে দ্রবীভূত 

অক্সিজেনের বিনিময় হয়। 

4০ ৫০) 

(01০818€015 55৪86600 ) 

দেকের সর্বাঙ্গে রক্ত-সংবহন তন্ত্রের নালীগুলি বদ্যমান। বত্তের সহিত 

দ্রবীভূত খাদ্যবস ( অক্সিজেন ) দেহের প্রতি কোষে রক্ত-সংবহুন-তঙ্ত্রের ছারা 

পৌছায় এবং কোবগুলি হইতে দুষিত পদার্থ ও দ্রবীভূত কার্বন-ডায়ক্সাইভ এই 
একই অন্ত্রের দ্বারা বাহির হয়। সুতরাং রক্ত-সংবহুনতস্ত্রই চিংড়ির প্রতিটি 

কোষে খাদ্য জোগায় ও অক্সিজেনের ছারা দগ্ধ হুয়া খাদ্য হইতে গতি-শক্তি 
নির্গত করে এবং এই দহুনপ্রণালীর ফলে যে সকল দুষিত পদার্থ নির্গত হয়, 
তাহাও দেহ হইতে বাহির করিবার বন্দোবস্ত করে। চিংড়ির রক্ত সাদ! এবং 
প্রোটিনজাতীয় হোমোসায়ানিন হইতে 'দ্রবীভূত থাকে । চিংড়ির রক্ত-সংবহন- 
তন্ত্র ধমনী (4১:660153 ) থাকিলেও রক্ত খোল? নালার ভিতর দিয়] প্রবাহিত 
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হয়। সাধারণতঃ বিবিধ ধমনীগুলি বিভিন্ন অঙ্কের মাধ্যমে উপরোক্ত খোলা 

নালাঁর ভিতর রক্ত জম] করে। সুতরাং চিংড়ির এইরূপ নালাগুলিতে দেহরস- 

ও রুক্ত দুই-ই জমা হয়। সেইজন্য চিংঁড়র দেহের গহ্বরে কেবলমাত্র দেহ-বস 

না থাকায় উহাকে দেহ-গহবর (0০610%6 ) না বলিয়া রক্তমিশ্রিত দেু- 
গহবর (702%700091) বলা হয়। প্রকৃত দেহ-গহ্বর কেবলমাত্র জনন-অঙ্গের 

চারিপাশে বিদ্যমান । চিংড়ির বুক্ত-সংবহন তন্ত্রের বিষয় আঙগোচন1 করিতে 

হইলে প্রথমে উহার হদ্যস্ত্র ও উহার বিবিধ ধমনীর উল্লেখ করা! প্রয়োজন। 

হৃদ্যস্্রটি এই ধমনীগুলির দ্বারা চিংডির বিভিন্ন অঙ্গে রক্ত সরবরাহ করে । 

হৃদ্যন্ত্র (7769) প্রথমেই হৃদ্যস্ত্রেরে অবস্থিতি জানা প্রয়োজন। 
ই? চিংড়িক্ব শিরোবক্ষের পশ্চান্ভাগে, পৃষ্ঠ-মধ্যরেখার উপর, কেরাপেসের ঠিক 
নিয়ে বিদ্যমান। স্থতরাং চিংড়ির হ্ৃত্যস্থ্র ব্যবচ্ছেদ করিতে হইলে সাবধানে 
কেরাপেস মুক্ত করিতে হয়। হৃদ্যস্্রটি আকারে মূলতঃ ভ্রিকোণার্কতি এবং 

ইহার অগ্রভাগ রসট্রামের দিকে এব+ পশ্চান্ভাগ চিংডির উপর অঞ্চলের দিকে 
থাকে। প্রচুর স্থতার যত কান্ডিও পাইলোরিক (0০7৫80 7১107) 
মাধসল পেশীর দ্বারা হৃদ্যস্ত্রটির স্থিতি কার্যকরী হয়। হাদ্যস্ত্রটি একটি রক্ত- 
দেহরসপূর্ণ থলির মধ থাকে । রক্ত-দেহরসপূর্ণ থলিটিকে পেরিকান্ডিয়েল 

সাইনাস (7252০29/21 58785) বলা হুয় এবং ইহার প্রাচীরকে পেরি- 
কাঁডিয়ম (640472:4% ) বলে। প্রকুতপক্ষে চিংড়ির হৃদ্যস্ত্রটি পুরু-মাংসল 
পত্রবিশিষ্ট থলি। ইহার গাত্রে পাচ জোড় ছিদ্র নির্দিষ্ট স্থানে থাকে। ছিদ্রগুলি 
আডাআডিভাবে (512-16 ) বিদ্যমান । ছিদ্রগুলির দুইটি ধার কপাটিকার 

মত কাজ করে অর্থাৎ রক্ত দেহ হইতে এই ছিত্রপথে হৃদযন্ত্রের মধ্যে গুবেশ করে 

কিন্তু ছিত্রপ্থে বাহির হইতে পারে না। ছিদ্রগুলিকে জস্টিয়া (056; 
8106. 05%1- 0০01) বলা হয়; হৃদ্যস্ত্রের অস্থীয় মধ্যবেখার উপর এইনপ 

একজোড়া অস্টিয়া ও পৃষ্ট-মধ্যরেখার উপর দ্বিতীয় জোড] অস্টিয়! থাকে । তৃতীয় 
জোড়া অসটিয়া৷ হৃদ্যস্ত্রের পশ্চান্তাগের ধারে ব্ছিমান। চতুর্থ ও পঞ্চম জোড় 

অসটিয়! হদ্যঞ্ত্রের দুইধারে একজোড়া করিয়া থাকে। যদিও যন্ত্রটি থলি- 

বিশেষ, তবুও ইহার বিবিধ চ্ছেদ (5০00 ) লইলে দেখা যায় যে, হদ্যস্ত্রে 

ডিতর পেশীগুলি জালকাকারে থাকে” এবং সেইজন্ত স্পর্শ করিলে হৃদ্যস্ত্রটি 
স্পর্জের মত মনে হয়। বিবিধ নালীর ছ্বার] রক্ত ধীরে ধীরে পেৰিকাডিফেল 
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৩৮নং চিত্র-_চিংড়ির হদ্যস্্র এবং উহার প্রধান প্রধান ধমনীসমূহ দেখন হইতেছে । 

১, হাদ্যন্ত্র; ২, অসটিয়ম; ৩, পেরিকার্ডিরেল; ৪, অন্ত্রউপরিস্থিত ধমনী (99728- 
17069861709] ৪ ) 7৫, স্টারনাল ধমনীর (966005] 526০ ) বক্ষ-স্থাযু গ্রন্থির ছিদ্রপথে 

প্রবেশ ; ৬, উদরের অঙ্কীয় ধমনী (ড6062%] 2090101205] 265): ৭, বক্ষের অঙ্কীয় ধমনী 

( 90৮] 00:085010 ভাগাড় ); ৮, পাকস্থলীর ধমনী €3%36010 51655 ) ; ৯, ম্যাণ্ডিবিউলার 

ধমনী ( 81857019015: 516৪৮ ) ) ১*, মিডিয়ান অপথ্যালমিক ধমনী (816915-) ০0610817010 

৪৮৮); ১১, আ'নটিনিউলার ধমনী (826001508৮৮ ) ; ১২, রসট্রাল ধমনী ( 8০৪15] 

৯০); ১৩, অপ্টিক ধমনী (09619 ৪৫৮৪75 ) 5১৬, আআনল্টিষ্তাল ধমনী (406200] 
8: )$ ১৫, আনটিনারী ধমনী (406605০1602 ) 7 ১৬, পেরিকাডিয়েল ধমনী 
72801057015] 519: ) ) ১৭, হিপাটোপ্যানক্রিয়েটিক ধনী (79056009809হ95519 ৪৮6৩5 ) | 



চিংড়ি ২৬৯ 

সাইনাসে জম1 হয় এবং পরে রক্তের চাপে পেরিকাডিয়েল সাইনাসের 
পেরিকাডিয়ম প্রাচীরে চাপা পড়ে, তখন দেহরস মিশ্রিত রক্ত হুদ্যস্ত্রের অস্টিয়ার 
উপর চাপ দেয় এবং কপাটিকাগুলিকে খুলিয়া উহার ভিতর প্রবেশ করে। 

ইহাতে হৃদ্যস্ত্রটি প্রসারিত হইয়া ফুলিয়া উঠে। হৃদ্যস্ত্রেরে পেশীতন্ত্রগুলির 

সপ্প্রদারণের জগ্তই উপরোক্ত প্রসারণ সম্ভবপর হয়। কিন্তু হদ্যম্ত্রে এই 

স্প্রস।রণশীলতা যখন শেষ সীমায় পৌছায়, তখন পেশীতন্তগুলি সংকুচিত হয়, 
ফলে হৃদ্যস্ত্র হইতে যে সকল ধমনী বাহির হইয়াছে তাহাদের ভিতর দেহকস- 

মিশ্রিত রক্ত প্রবাহিত হয়। এইভাবে হৃদ্যস্বটি একবার দ্েহরসমিশ্রিত 

রক্তগ্রহণে ফুলিয়! উঠে এবং পরে সংকুচিত হইয়া ধমনীগুলির ভিতর রক্ত প্রবেশ 

করায়। হৃদ্যন্ত্রে যখন দেহরসমিশ্রিত রক্ত প্রবেশ করে, তখন তাহা কার্বন- 

ভায়ক্্সাইভবিহীন এবং শুদ্ধ। 

ধমনী (16510165 ) £ হৃদ্যস্ত্রের অগ্রভাগ হইতে চিংড়ির মাথার দিকে 
যে সকল ধমনী বাহির হইয়াছে, তাহাদের অগ্রভাগের ধমনী (2745107 

71165 ) বল! হয় এবং যে সকল ধমনী হ্ৃদ্যস্ত্রের পশ্চান্তাগ হইতে বাহির হইয়। 

চিংড়ির উদরের দিকে চলিয়া গিয়াছে, সেগুলিকে পশ্চান্ডাশের ধমনী 
(72056707 2715765 ) বলে। হৃদযন্ত্রের অগ্রভাগের ধমনী প্রধানতঃ তিনটি, 
যথা__€(১) মিডিষ্বান জপথ্যালমিক (74622 9%72172/0) £ এই ধমনী 

পাতল! ও সুশ্ম। ইহা! হদ্যস্ত্রের শীষাগ্র হইতে সোজা মাথার দিষেখ আগাইয়। 
যায় এবং পৌঁষ্টিকতত্ত্রের গ্রাসনালীর নিকট ত্যান্টিনার্নী ধমনীগুলির সহিত 
মিলিত হয়। ইহা কারাঁপেসের ঠিক তলায় পুষ্ঠ-মধ্যরেখার উপর দিয় অগ্রসক 
হয়। (২) আান্টিনারী (2.1297727) ) £ আান্টিনারী ধমনী একজোডা। 

ইহার] অপথ্যালমিক ধমনীর ছুইপাশ হইতে বাহির হুইয়] তির্ধকভাগে মাথার 

দিকে অগ্রসর হয় এবধ পোঁষ্টিকনালীর তঙ্ছের গ্রাসনালীর (0850%724%5 ), 

নিকট, অপথ্যালমিক ধমনীর সহ্বিত মিলিত হয়। প্রতিটি আান্টিনারী ধমনা, 

ইদ্যস্্র হইতে বাহর হইবার পর আপন অগ্রগতির পথে, বাহিরের দিকে, 

অনেকগুলি ছোট ছোট ধমনীর ছ্বারাচি'ডির বাবধ অঙ্গে রক্ত সরবরাহ 

রে। নিষ়্ে প্রতিটি আন্টিনান্ী ধমনীর ছস্সটি শাখা-ধমনীর বিবরণ দেওয়' 

হইল £ 
() হদ্যন্ত্র হইতে বাহির হইবার পরেই অ্যান্টিনারী ধমনী 

পেরিকাডিয়েল সাইনাসে একটি শাখা ধমনীর হারা রক্ত সরবরাহ করে । 



২৬৮ জীববিজ্ঞান-প্রবেশ--৩য় ভাগ 

এই ধমনীকে পেরিকান্ডিয়েল ধম নী (76715272821 27579) বল। হয় । 

(8) আ্যান্টিনারী ধমনী কিছুদূর অগ্রপর হইবার পর দ্বিতীয় শাখা-ধমনীর 

হারা চিংড়ির পাকস্থলীতে রক্ত সরবরাহ করে। এই শাখাধমণীকে 

পাকন্থশীর ধমনী ব। গাষ্ট্রিক ধমনী (02570 2155) বলা হন্ব। এই 

ধমনীটি আবার শাখা-প্রশাখা স্থটি করিয়! পাকস্থলী অঞ্চলে প্রবেশ করে। 

(111) চোয়াল ধমনী বা ম্যানডিৰিউলার ধমনী (7127125127 2767) ) £ 

আযান্টিনারী ধমনীর তৃতীয় শাখা-ধমনী চিংডির ম্যান্ভিবল্ ব| চোয়াল উপাঙ্গের 

পেশীর ভিতর প্রবেশ করিয়া তথায় রক্ত সরবরাহ করে। (1) আ্যান্টিনারী 

ধমনীর চতুর্থ শাখা-ধমনীটি আরও মাথার দিকে অগ্রসর হুইয়! ছুইভাগে বিভক্ত 
হুইয়! যায়। প্রথম ভাগের ধমনীটি চিংডির দেহের পিঠের দিকে অগ্রসর হয় 

এবং উহা! পুনরায় বিভক্ত হুইয়া চিংডির প্রথম ও দ্বিতীয় শুড় উপাঙ্গে রক্ত 

সরবরাহ করে। প্রথম শ্ব'ড-উপার্গে রক্ত সরবর।ছুকারী ধমনীকে প্রথম শু'ড়- 

ধমনী বা আযান্টিনিউলা'র ধমনী (21757775127 2757) ) বলা হর । 

সেইরূপ দ্বিতীয় শুঁড় উপাঙ্গে রক্ত সরবরাহকারী ধম শীকে দ্বিতীয় শুড় ধমনী 

বা আযান্টিন্য |ল ধমনী (27577212197) ) বলে । (৮) দ্বিতীয় ভাগের 

ধমনীটি চিংড়ির দেছ্র ভিতরে অন্বীয়ের দিকে অগ্রসর হনব এবং সামান্য 
কিছুদূর অগ্রসর হইবার পর একটি চক্ষু ধমনী বা অপটিক ধমনী (07%% 
27697) লারা চিংডির চোখে রক্ত সরবরাছ করে। (৮) আযান্টিনারী- 

ধমনীর দ্বিীয় ভাগটি চক্ষু-পূমনী হৃষ্টি করিবার পর ধীরে ধীরে চিংড়ির মধ্য- 

রেখার দিকে আরও অগ্রপর হয় এবং মিডিয়ান অপথ্যালমিক ধমনীর সচ্িত 

মিলিত হুইবার পরবে চিংড়ির বস্টামে একটি ছোট ধমনীর দ্বার] রক্ত সরবরাহ 

করে। ইহাকে রষ্ট্রা ল ধমনী (2০5721 2972) বলে। আ্যান্টিনারী 

ধমনী হইতে রম্টাল ধমনীর স্থ্টর পর উহ্! চিংড়ির দেহের আরও ভিতরে 
অগ্রপর হইবার পর অপখ্যালমিক ধমনীর সঞ্চিত মিলিত হয়। (৬) হৃদ্মন্্ 
হইতে আরও একক ধমনী বাহির হইয়াছে । ইহা আান্টিনারী ধমনীর ঠিক 
নিম্স্থান হইতে হই হইন্নাছে। আান্টিনারী ধমনীর মত ইহাও একজোড়া । 

এই ধমনীটি সোজ। হৃদ্যগ্ব হইতে বাছির হুইন্না ছিপাঁটোপ্যানক্রিয়েটি ক 

গ্রন্থিতে প্রবেশ করিয়া এই গ্রশ্িকে রক সরবরাছ করে। ইহাকে 

হিপাটোপ্যানক্রিয়েটিক ধমনী « (7572529520075260 1 272) 

বলা হয়। 
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আযান্টিনারী ধমনী ছুইটি যখন বৃতাকারে মিডিয়ান অপথ্যালিক ধমনীর 
সহিত মিলিত হয়, তখন অ্যান্টিনারী ধমনীর অর্ধবৃত্তাকার অংশটিকে 
সারকুলাস সেফাঙলিকাস (0%70%125 08721£085 ) বলা হুয়। প্র তিটি 

ধমনীর গোড়ায় কপাটিক। (221৮5) থাকান্ধ ধমনী হইতে রক্ত হ্ৃদ্যন্ত্রে ফিরিবার 

উপায় থাকে । 

হবদ্যস্ত্রের পশ্চান্ভাগ হইতে একটিমাত্র ধমনী বাছির হইয়াছে। ইহা 
চিংড়ির পুষ্ঠ-মধ্যরেধার উপর দিয়! সোজ।1 পায়ুছিদ্রের দিকে অগ্রসর হয়। 

এই ধমনীটিকে অন্ত্রউপরিশ্ছিত ধমনী ব৷ সুপ্রা-ইন্টেস্ট্রিনাল ধমনী 
(5%72-/7/625687521 2697 ) বলা হ্য়। ইহা চিংড়ির অস্ত্রের উপরে 

লগ্বালম্বিভাবে বিন্যমান। অগ্রলর হুইবার সময্ন ইহা অন্ব, মলাশয় এবং অস্ত্র 

সংলগ্র পেশগুলিতে ছোট ছোট শাখা-ধমনীর দ্বার! রক্ত সরবরাহ করে। অক্ত্র- 

উপরিস্থিত ধমনীটি হৃদ্যস্্ হইতে বাহির হইবার পর একটা মোটা ধমনীর 

সবার চিংডির অঙ্কীঘ্দেশের বিবিধ অঙ্গে রক্ত সরবরাহ করে। এই মোটা 

ধমনীটি অন্ত্রউপরিস্থিত ধমনী হইতে বাহির হইবার পর তির্ধকভাবে চিংড়ির 

দেহের ভিতর প্রবেশ করে এবং ইহা যখন অঙ্বীয়দেশের দিকে অগ্রসর হয়, 

তখন চিংড়ির বক্ষ-সংলগ্ন সলাঁয়ু-গ্রন্থি (71072007521 £217£152) ভেদ 

করিঘ্া অস্বীয়দেশে উপস্থিত হম্ন। এই বক্ষ-সংলগ্ন ন্সাযু-গ্রস্থি-ভেদকাতী তির্ক 
ধমনীটিকে স্টারনাল ধমনী (55774121567 ) বগা হুয়। স্টারনাল ধমনী 

চিংডির অস্কীয়দেশে পৌছিবার পর ছুইভাগে বিভক্ত হয়। প্রথমভাগ চিংড়ির 

অস্বীয়-মধ্যবেখার তল! দিয়! মাথার দিকে অগ্রসর হয় এবং ইহাকে অঙ্কদেশীয় 
বক্ষমংলগ্ন ধমলী ( 17041 £70720/0 2/£970 ) বলা হয়। এই ধমনীটি 

চিংড়ির শিরোবক্ষের অঙ্থীয়-অঞ্চলগুলিতে রক্ত-সরবরাহ করে। দ্বিতীয় ভাগটি, 

চিংড়ির অস্কীয়-মধ্যরেখার তল! দিয়া পায়ুছিদ্রের দিকে অগ্রসর হয়। ইহাকে 

অঙ্কদেশীয় উদর-সংলগ্ন ধমনী (77277721 20207,7791 2797) ) বলে । 

ধমনীটি অগ্রগতির পথে পশ্চাদ্-পৌঁ্টিকনালীতে এবং চিংড়ির উদরের অঙ্থীয় 

দেশে রক্ত সরবরাহ করিয়া থাকে। 

ধমনীগুলি রক্ত-জা লিক (৮1০০৫-০41111915 ) পদ্ধতিতে বিবিধ অঙ্গে 

প্রবেশ করে না। ধমনীগুল সুক্ম অসংখ্য মুখ-খোলা শাখা-ধমনীর দ্বার 
রক্ত সরবরাহ করে, ফলে দেহরসমিশ্রিত রক্ত চিংড়ির দেহরসমিশ্রিত রক্তবাহী 



২৭৪ জীববিজ্ঞান-প্রবেশ--৩য় ভাগ 

গহবরে বা খোলা নালায় (31900. 540015695 0] [,800092 ) ধীরে ধীরে জমা 

হয়। শাখা-ধমনীগুলির খোলামুখের জন্য চিংড়ির বুক্ত-সংবহুন তন্ত্রকে বন্ধ 

(010566 77772 0 %250%121 55197) লা বলিয়! খোলা ( ০6% £7/৫ 

07 25012? 5959 ) বলা হয় । 

চিংড়ির 'দেক্গহবরের লাল (91730559 ০1: 19001096 ) £ পূর্বে 

বল। হইয়াছে ষে, চিংড়ির দেহগহবরে অনিয়মিতভাবে প্রচুর সরু সক 

দেহরস-মিশ্রিত রক্তনালা থাকে । এই নালাগুলিতে ধমনীগুলি চিংড়ির 

ইরানের 72৮৮৮৮- কত ০: ৮০১২২ 
শর সিন বিন 071৮ এ ০ তু ৫০ কত 3 ঠপত সি ২ রহ টি 

০ ০:৩৩-০০ )?  ব্হািএ 
০ আজ ০ মি লি টি __) ৫. ৯ সি এত 

সস শপ জাপা ট পেন 

সপ শে ২7১৮ 
৯ রি নিন 

৩৯নং চিত্র 

চিত্রের দ্বারা চিংড়ির ভিতরে রক্তঠলাচলের আবর্তন দেখান হইতেছে। 

১, হাদ্যন্ত্রঃ ৎ, অস্টিয়াম ; ৩, পেরিকাডিয়েল থলি; ৪, ইফারেনট-ত্র্যাঙ্কিয়েল নালী ; 
৫, ফুলকা। ৬. দেহের সন্মুখভাগের রক্তবাহী নালীসমুহ । ৭, এ্যাফারেণ্ট ব্র্যান্কিয়েল 
নালী ) ৮, অঙ্কীয় নালী (9:05:%] ৪1058 ) ; ৯, অঙ্কীয় ধমনী (ড62065] 

8:91); ১০, দেহনালী (108007089) ; ১১, দেহের 

পশ্চারভাগের রক্তবাহী নালী। 

বিভিন্ন অঙ্কের মাধ্যমে রক্ত জমা! করে| এইবূপ সরু সরু নালাগুলি ধীরে ধীরে 
চিংড়ির অঙ্থীয়দেশে একজোড়া বড় নালায় একব্রিত হয়। বড় দেহগহবরের, 

নালাজোড়াকে অঙ্কীযষ নাল। (77272215175) বলা হয়। এই অঙ্কীয় 

নালায় চিংড়ির বিবিধ অঙ্গের দূষিত রক্ত আসিয়া জম] হয়। প্রতিটি অস্কীয় 
নাল! অঙস্থীয়-মধ্যরেখার দুই পাশে লগ্ঘালঘিভাবে হিপাটোপ্যানক্রিয়াস গ্রন্থির 

নিয় হইতে উদর অঞ্চলের অগ্রভাগ পর্যস্ত বিস্তারিত।  ছুইটি অন্বীয় নাল৷ 

পরম্পর পরস্পরের সহিত লম্বা! লম্বা নুক্ম নালার ছারা সংযুক্ত। প্রতিটি 
অস্কীয় নাল! হইতে ছয়টি রক্তবাহী পালী হইয়া সেই পাশের ফুলকাগুলির 
ভিতর প্রবেশ করে এবং ফুলকায় রক্ত সরবরাহ করে। স্থতরাং চিংড়ির 
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দুই পার্খে মোট ছয় জোড়া রজবাহী নালী, ফুলকাগুলিতে প্রবেশ করে। এই 

রক্তবাহী না'লী দেহনিঃহ্ছত দূষিত রক্ত বহন করিয়া ফুলকাগুলিকে সরবরাহ 

করে বলিয়া ইহাদের আঢাফারেণ্ট ব্রাঙ্কিষাল নালী (4.0616%৮ 6721201121 

০%%%615) বলা হয়। দেহরসমিশ্িত দূষিত রক্ত ফুলকায়, ব্রাস্ধিও্টিগা ইটের 

পাতলা পর্দায় ও এপিডিডাইট অঞ্চলে শ্বাস-প্রণালীর ছারা শুফ হইয়া 

যায়। এখন দেহরসমিশ্রিত শ্ুহ্ধ রক্ত নৃতন ছয় জোডা রক্তবাহী নালীর 

হারা ফুলকা ও তৎসংলগ্ন অঞ্চল হইতে বাহির হইয়া পেরিকাডিয়েল 

সাইনাসে জম! হয় । এই ছয় জোভা রক্তবাহী নালীকে ইফারেণ্ট ত্রাক্কিয়াল 

নালী (75272 072107121 0727761) বলা হুয়। পেরিকাডিয়েলে 

সাইনাস হইতে দেহরসমিশ্রিত শুদ্ধ রক্ত অস্টিয়ার ভিতর দিয়! হৃদ্যস্ত্ে 

প্রবেশ করে। এইভাবে চিংড়ির রজ্জ-সংবহন তন্ত্রের বিবর্তন সমাঞ্ধ হয় 

মনে রাখা দরকার যে, বক্ত চিংড়ির হৃদ্যস্ত্রে একবারই আসে এবং ইহা কেবল 

সঙ্কোচন ও প্রসারণের দ্বার! দেহরসমিশ্রিত রক্তত্োতকে ধমনীর ভিতর 

প্রবাহিত করিতে পারে। হৃদ্যস্ত্রর অসটিয়ার কপাটিকাগুলি রক্তকোতকে একটি 

গতিপথে প্রবাহিত করিতে সাহাষ্য করে। নিয়ে একটি বিবরণী-ছকের সবার 

চিত্র রক্ত-সংবহনের প্রণালী দেখান হইল £ 

অসটিয়ার কপাটিকার ভিতর দিয়! দেছরস-মিশি৬ রত্তের গতি 

( [00050 000 81598 ০01 05618 ) স্টহাদযন্্র ১ -স্ধমনী 

(79816) ( 47690169) 

$ 
সরু রক্তবাহী নালা 

পেরিকাডিয়েল সাইনাস 
(131000. 15091)89 )'. 

€ 79150957019] 921059 ) 
ূ ও 

1 
ূ 5 

$ 
অস্বীয় নাল! 

(6706%] 81058 ) 

ইফারেন্ব্রা্কিয়েল নালা! আযাফারেট ব্রাহ্ধিয়েল নাল 

*ফুলকা 

(208608 00008015142 রি তন (8892600 0151001005] ) 

01901061 ) গুদ্ধ রক্ত (02119) 010820309] ) 



দম্ভ শুর 

( 61:৮০৫৪৩ 9%56225 ) 

চিংড়ির দেহের স্নাযুতন্ত্র বেশ ভালোভাবেই বৃদ্ধিলাভ করিয়াছে। ্থাু- 

তস্বটিকে প্রধানত; তিনভাগে বিভক্ত করিয়! বর্ণনা কর| হয়? যথা 

(১) কেব্দীপ্জ স্সায়ুতন্ত্র ( 08172] 197%085 57519 )--ইহা চিংড়ির 

অধ্বীয়-মধ্যরেখার উপরে অবস্থিত। কেন্দ্রীয় ম্বাধৃতস্ত্বের অগ্রাংশ চিংড়ির 

র্টামের মূলে ব1 ছইটি প্রথম শ্র'ড়-উপাঙ্গের মাঝে বিদ্যমান । ইহাকে চিংড়ির 

মস্তিষ্ক (2727) বল। হয়। মস্তিফটি ছুইটি নাযুগ্রস্থির সমন্বয়ে গঠিত। 

সেইজন্ত মস্তিষ্কের ভাঞঙ্জ দেখ! যায়। স্ামুগ্রস্থি জোড়াকে চিংড়ির 
গ্াসনালীর উপৰিস্থিত জানুগ্রপ্ছি (95776 08501722621 £27412) বলা 

হয়। এই ন্সাযুগ্রস্থি হইতে মোট তিন জোড়া স্সায়ু (ই ৩:৮০) বাহির হ্ইয়া 
চিংড়ির অগ্রাংশের বিবিধ উপাঙ্গে প্রবেশ করিয়াছে । ( এক জোড়া মোটা 

চক্ষুন্নাঘু (0%0 295৪) একটি করিহবা প্রতিটি গ্রন্থি হইতে বাহির হুম! 
চক্ষুর বৃস্তের ভিতন্ন দরিয়া উহার রেটিনাল-অঞ্চলে বনু শাখার বিস্তার লাভ করে। 

€1) গ্রাসনালীর উপরিস্থিত স্মাযুগ্রস্থি হইতে দ্বিতীয় জোড়া স্নায়ু প্রতিটি গ্রন্থি 

হইতে বাহির হুইঘ্বা চিংড়ির প্রথম শু'ঁড-উপাঙ্গে প্রবেশ করিয়াছে । এই আমু 
জোড়াকে আযান্টিনিউলার আয়ু (21227178127 1:79) বলা হয়। আযান্টি- 

নিউলার ন্ায়ু প্রথম শ্রঁড়-উপাজের মূলে প্রবেশ করিয়! বহুণাধায় বিভক্ত হুইয়া 
'উপাঙ্গের শেষ সীম] পর্ন্ত অগ্রসর হুয়। (111) গ্রাসনালীর উপরিস্থিত ল্সাযুগ্রস্থি 

হইতে তৃতীব্ জোড়া ন্সাযু প্রতিটি গ্রস্থির নিম্মভাগ হইতে বাছির হয় এবং চিংডির 
দ্বি্তীন্ব শুড-উপাঙ্গের ভিতর প্রবেশ করে। এই তৃতীতব জোড়া স্সাযুকে 

আযান্টিনারী জায় (27577277279 ) বল। হয়। ইছাও দ্বিতীয় জোড়া 

শুঁড়উপাঙ্গের মূলে প্রবেশ করিবার পর বহুশাখায় বিভক্ত হুইয়া শেষসীমা 
পর্যন্ত অগ্রসর হয়। এই ন্সায়ুর একটি শাখ। শু'ড়-সংলগ্ল রেঢন-গ্রন্থির 
€ 21761577279 127 ) ভিতরে প্রবেশ করিয়া বিস্তারলাভ করে। গ্রাসনালীর 

উপরিস্থিত নসামুগ্রন্থি দুইটি উহার বেশ কিছু নিয়ে লগ্ালস্বিভাবে একটি বক্ষ- 
'জগ্ন আামুগ্রন্থির €77072010 (21721507010 21455 ) সহিত যুক্ত হয়। 

উপরিস্থিত দুইটি নথাফুগ্রস্থি হইতে একটি করিঘ্রা সু বাযু-গ্রাসনালী বাহির হুইয়' 
বক্ষ-সংলগ্ন স্াযুগ্রস্থির সহিত মিলিত হয় এবং এইভাবে গ্রালনালী উপরিস্থিত 
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্ামুগ্রস্থি দুইটির সহিত বক্ষসংলগ্ন ামুগ্রন্থি যুক্ত হুয়। এই ছুইটি স্থুল স্থাযু 

গ্রাসনালীর ছুই পাশ দিয়। অগ্রসর হইয়া! বক্ষপংলগ্ন শ্াযুগ্রস্থির সহিত মিলিত 

৪০নং চিত্র 

চিংড়ির কেন্দ্রীয় স্বায়ুতস্থ দেখান 

হইতেছে । এ 

১, ত্যানটিনিউলার স্নাু ; ২, চক্ষু- 

মামু; ৩, গ্রাসনালী পণ্রবেষ্টিত সংযোগ- 

কারী ন্ায়ু (08:05100-0690008£08] 

00111171887 ) ; ৪,» বন্দ-সংলগ্র অমুগ্রন্থি 

৫, স্টারনাঁল ধমনীর পথ-ছিত্ ॥ ৬, অঙ্কীয় 

শারুদুত্র (560৮5106255 ০০:00) 

৭, অঙ্কীয় সারুহত্রের গ্রন্থি; ৮, অঙ্কীয় 

ন্রায়ুতেন্ত্র বিবিধ শাখা-নাযু; ৯, ষ্ঠ 

অস্কীয় স্বাযুহ্ত্রের গ্রন্থি ; ১০, মশ্িক্ষি বা 
গ্রাসনালীর উপরিস্িত স্মাুগ্রন্থি ; ১১, 

গ্রাসনালীর পশ্চান্দেশীয় ফাস (০৪%- 

08801011588] 1001) );) ১২, সেকফালো! 

থোরাসিক উ্পাঙ্গের জম্য শাখান্নাযু ; ১৩, 

প্রথম জন্গীয় স্বাযুহুতের গ্রন্থি। 

হয়। সেইঞন্ত এই ছুইটি ন্ায়ুকে নং যাগকারী ায়ু বা গ্রাসনালী পরিবেছিত 



২৭৪ জীববিজ্ঞান-প্রবেশ--৩য় ভাগ 

সংযোগকারী সামু ( (০170770-025019722921 0:017%772£5585 ) বল। হয় । 

গ্রাসনালী পরিবেষ্টিত সংযোগকারী ায়ু ছুইটিকে আবার একটি পাতলা! নায় 

সংযোগ করে। এই ন্াফুটি গ্রাসনালীর উপরিভাগের উপর আড়াআডিভাবে 

বিদ্যমান এবং ইহাকে প্রস্থ-সংযোগকারী ক্গাযু বা গ্রাসনালীর পশ্চাঙ্গেশীয় 
ফাস (7%215%656 00171715576 ০7 £995£-0850172£921 1,0০0? ) বলে। 

গ্রাসনালী-পরিবেষ্টিভ সংযোগকান্ী প্রতিটি শ্বাযু হইতে একটি শাখা-স্সাম্ূ 

বাহির হইয়া] চিংডির চোয়ালের ভিতর প্রবেশ করে। এই ছুইটি ন্নাযুকে 
চোয়াল-ন্সায়ু (29170755187 ০:৮০ ) বলা হয়। 

(১) বক্ষসংলগ্ন জাধুগ্রন্থি (0,018080 38108110010 71895 ) 
ইহা বেশ বড় এবং আকারে ডিম্বাকৃতি। ইহা শিরোবক্ষ অঞ্চলের মধ্যরেখায় 
বিদ্যমান। বক্ষসংলয্ন গ্রস্থিটি প্রকৃতপক্ষে একটি গ্রস্থি নহে । বক্ষের অনেকগুলি 

ছোট ছোট গ্রন্থি চিংড়ির বুদ্ধির সময় একজ্জিত হুইয়। উপরোক্ত বড় বক্ষ-সংলগ্ন 

গ্রন্থির স্থষ্টি হইয়াছে । ইঞথার প্রতি পাশ হইতে পর্যায়ক্রমে প্রায় এগারোটি 

করিয়া ্বাযু বাহির হইয়া শুঁড়গুলি ও চোয়াল ব্যতীত সকল শির ও বক্ষ- 
উপাঙ্গের ভিতর প্রবেশ করে। প্রতিটি স্নায়ু উপাঙ্গের ভিতর প্রবেশ করিয়া 

বিভক্তির দ্বারা বিশ্তারলাভ করে । বক্ষসংলগ্ স্বামুগ্রস্থির মধ্যস্থলে একটি ছিন্র 
দেখ। যায়। এ ছিদ্রপথে রক্তসংবহনতঙ্ত্রের স্টারলাল ধমনী চিংডির অস্কীয়দেশে 

অগ্রদর হয় । 

বক্ষপংলগ্ন গ্রন্থি হইতে একটি স্থূল প্সায়ু বাহির হইয়া লম্বালঘ্বিভাবে অঙ্ীয় 

মধ্যরেখ! দিয়! চিংডির পশ্চাস্ভাগের দিকে অগ্রসর হুয় এবং টেলসন (5150%) 

পর্যস্ত গিয়া শেষ হইয়া যায়। এই স্থুল স্বাফুটিকে অঞ্ষীয় সায়ুরজ্ভু (72761 
79756 0078 ) বল! হুয়। বাহির হইতে ইহাকে একটি নাযুকূপে মনে হইলেও 

প্রকৃতপক্ষে ইহ] ছুইটি সামুর সমস্টি। ছুইটি সাফু লম্বালম্িভাবে থাকে এবং 
উহাদের চারপাশে একটি ন্সায়ুপর্দা পরিবেষ্টিত থাকে বলিম্া বাহির হুইতে 

একটি স্াফু মনে হয়। চিংড়ির ছয়টি উদর দেহ-খণ্ডে অস্কীয় ন্নাুরজ্ছু্র গতিপথে 

প্রতিটি খণ্ডে একটি একটি করিয়! সারুগ্রন্ছি (122 04%410% ) কৃষ্টি 
বরে। শেষ-নাযুগ্রস্থিটি দেহ্থণ্ডের পশ্চান্ভাগে বিদ্যমান। ইহার আকার 

অন্যান্ত পাঁচটি নাফুগ্রন্থির চেয়ে বড়। গপ্রতিটি দেহুখণ্ডের দ্সামুগ্রন্থি হইতে 

চিংড়ির তন্ত্র ও মলাশয় উপন্বোক্ত ন্সাধুগ্রন্থি হইতে ন্সাফুর দ্বারা! কাধ 



চিংড়ি ২৭৫ 

করিতে পারে। অস্বীষ বাযুরজ্কুর মত উহার গ্রস্থগুলিও দুইটি গ্রন্থি একত্রিত 
হইয়া! গঠিত। 

(২) দেকুপার্্বত্ছ (651570156565] 6৬০0৪ 95965] ) £ 

কেন্দ্রীয় ্বামুতন্ত্র হইতে ন্নাযুগ্ডরল বাছির হুইর়1 দেহপার্খন্ব ন্নাযুতস্ত্র গঠন 
করে। মাষুগুলি আবার কতকগুলি স্াযুতন্্ব সমন্বয়ে গঠিত। শ্রায়ুতন্ত্রগুলি 
ছুই প্রকারের । কতকগুলি স্বামুতন্্র বিবিধ অঙ্গে প্রবেশ করে এবং ইহাদের 

অন্তমু্থী (29976) ্নায়ুতত্ব বল হয়। বিবিধ অঙ্গ হইতে ইহারাই সংবাদ 
ব] অস্কুভূতি বহুন করিয়া আনৈ এবং কেন্দ্রীর ম্নাযুতঙ্ত্রে সরবরাহ করে, সেইজন্য 

এইক্প ন্বাযুতন্ত্রকে সংবেদ আয়ু (56%507)) %67%৫) বল] হয়। আবার 

কতকগুলি ক্বামুতন্তর দ্বার! অঙ্ভূতির প্রতিক্রিয়া কেন্ত্রীয় ন্নায়ুতত্ত্ব হইতে অঙ্গে 
প্রবাহিত হইয়া থাকে । সাধারণতঃ পেশী এবং চিংডির বিবিধ গ্রন্থিতে এইরূপ 

তন্তবিশিষ্ট াযু প্রবেশ করে। ইহাদের বহিমুখী (70055 725) জায়ু 
বলা হয়। ইহার অনুভূতির প্রতিক্রিয়! ₹হন করে বলিয়া এইক্প নাযুতত্ত- 

বিশি আযুকে চেষ্টীয় জাদু ( 11007 %57%6 ) বলা হুয়। আবার কতকগুলি 

ন্নাফুরজ্ূতে উপরোক্ত ছুই প্রকারের স্নাঘুতন্ক থাকে এবং ইহারা অনুভূতি বহুন 

ও উহার প্রতিক্রিয়াও ফিরাইয়া আনিতে পারে; সেইঞ্ন্ত এইবপ ছুইপ্রকার 
ন্নাযুতন্ত-মিশ্রিত আ'যুকে মিশ্র্সীয়ু (21792 %57%6 ) বলা হয়। 

(৩) সিমপ্যাথেটিক আযুতন্ত ( 950573158006610 বি ০1:৬০118 

57505115 ) £ 

কতকগুলি ছোট ছোট ন্ামুগ্রস্থি এবং উহাদের মধ্যস্থ সংযোগকারী স্সাু 

লইয়া সিমপ্য1থেটিক দ্নাযুতন্ত্র গঠিত। নাযুগুলি প্রধানতঃ পৌষ্টিক-নালীর 
কাডিয়েল পাকস্থলীর উপরিভাগে বিদ্যমীন এবং ইহার] চিংড়ির বিবিধ অঙ্গের 
সহিত জড়িত অনৈচ্ছিক (177৮012/2 ) পেশাগুলিতে প্রবেশ করিয়া 

বিস্তারলাভ করিয়াছে । 

চিংডির মস্তি, আাধুগ্রস্থি ও ্সাযুতন্ত্রগুলির ভিতর অংশ ভরাট, ফাপা নহে। 

সাধারণতঃ মেরুদণ্ডী প্রাণীদের মধ্যে নাযুতস্ত্রের বিবিধ ন্সামুগ্রস্থিও ও মণ্ডিষ 

ইত্যার্দি ফাপ। থাকে। 
স্লাযুতস্ত্রই জীবের প্রতিটি বিপাকীয় কার্য নিয়মিতভাবে সম্পন্ন করাইতে 

পারে এবং জীবের প্রতিটি অঙের কাঁর্ষের হার ও গতি নিয়ন্ত্রণ করে। জাযুতন্ত 
জীবের অন্ত সকল তন্ত্রের কার্ধদক্ষতা নিয়ন্ত্রণ করে। 



ক্রেন ভু 

(1050760235 95866120 ) 

চিংড়ির দেহের জলীয় দূষিত পদার্থগুলি নিফাশন করিবার জন্ত একজোড়া 
অঙ্গ বিদ্যমান । এই অঙ্গগুলিকে রেচনতঙ্গ (7505607% 0742% ) বলা হয় । 

রস্টামের ছুই পাশে দ্বিতীয় শু ডউপাঙ্গের কার (0০22 ০7 £76 56০70 

2776672 ) ভিতরে একটি হালকা বাদামী রঙের গ্রন্থি থাকে। ইহাই 

রেচনগ্রন্থি। শুঁড়-উপাঙ্গের মূলে ইহার অবস্থিতি বলিয়া ইহাকে শু'ড়-সংলগ্ন 
গ্রন্থি (27571202127 ) বল হয়। শুড়-সংলগ্ন গ্রস্থি অপেক্ষা ইহার 

“সবুজ গ্রন্থি” নামই বেশী প্রসিদ্ধ। কারণ ইউরোপের সামুত্রিক চিংড়ির 
রেচনগ্রস্থি ছুইটি সবুজ রঙের এবং বহুকাল যাবৎ আমাদের দেশে এইরূপ চিংড়ির. 
বর্ণনা লিপিবদ্ধ থাকায় আমর] সব চিংড়ির রেচনগ্রস্থি সবুজ রঙের মনে করিয়া 
থাকি। 

প্রতিটি রেচনগ্রস্থির তিনটি ভাগ আছে; যথ+--(৫) শেষ থলি বা এগু-স্যাক 

(54522), 0) ল্যাবাইরিন্ছ, (72৮)7%/7), ৫1) মৃুত্রাশক়্ 
(7315229) | উপরোক্ত রেচনগ্রস্থির তিনটি অংশ ঘনিষ্ঠভাবে পরস্পরের 
সহিত যুক্ত হইয়া কক্সার ভিতরের নির্দিষ্ট গহ্বরে অবস্থান করে। সমগ্র রেচন 

ষক্্রটির আকার একটি ছোট মটর বীজের মত। 

চি-ডির শেষ থলি বা এগু-স্তাক্টি আকারে স্কুলের মত প্রস্ফুটিত এবং ইহার 
মধ্যে একটি দেহরস-মিশ্রিত রক্তবাহী নাল। বিদ্যমান। ইহার একদিকে 
ল্যাবাইরিস্থ অংশ ও বিপরীত দিকে মুত্রাশয় অবস্থান করে। ল্যাবাইরিস্বই 
রেচনযস্ত্রের প্রকৃত গ্রন্থি । গ্রান্থটি অনেকগুলি পাকানো রেচন-নালী 

(72072609707 (89%165 ) দ্বার! গঠিত । রেচন-নালীগুলি একভ্রিত হইয়া মুত্রাশয় 

থলিতে যুক্ত হয়। রেচন-গ্রস্থির ভিতরের দিকে মুত্রাশয়টি বিদ্যমান। ইহা 
প্রকৃতপক্ষে একটি পাতলা প্রাচীর-পরিবেষ্টিত থলি-বিশেষ। মৃত্রাশয়টি রেচন- 
ছিদ্রের দিকে সরু নলাকারে অগ্রদর হয় এবং মৃত্রাশয়ের এই নালীটিকে গবিনী 
(0726) বলা হয়। রেচন-নালী রেচন-ছিত্রে মুক্ত হয়। রেচন-ছিদ্রটি 
(16721 2726%19) চিংড়ির দ্বিতীয় শু ড-উপাঙগের মূলে বিদ্যমান। 

কারাপেসের ঠিক তলায় এবং কাডিয়েঞ্ পাকস্থলীর উপরে একটি বড় থলি 
থাকে । ইহাকে রেচন-থলি (732%21 52০) বলা হয় । ইহার প্রাচীর পাতলা 
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এবং থলিটি স্বচ্ছ। প্রতিটি রেচন-যস্ত্রের মৃত্রাশয়-অঞ্চলের লহিত রেচন-থলিটি 

সংযুক্ত । এই সংযুক্তি প্রতে)ক দিকের একটি পারঙ্খনালী (15521 286 ) 
বার] সম্পন্ন হয়। 

৪১নং চিত্র 

চিংড়ির রেচনতস্ত্র দেখান হইতেছে। 

১, রেচন-নালী ; ২, রেচন-ছিদ্র; ৩, সবুজগ্রন্থি (4206600ঞ 81500 ) 7 ৪, এওু-স্তাক্ 
( 00-880 ) ; ৫, গ্রন্থি-অংশ? ৬। থলি; 4, রেচন-খলি। 

চিংড়ির দেহের বিপাবীয় কার্ষের ফলে দেইরস-মিশ্রিত রক্ত নাইট্রোজেন- 

ঘটিত আমোনিয়া ও দ্রবীভূত রাসায়নিক পদার্থ মিশিয়1 থাকে । বেচন- 

থলির এগু-স্তাকের রক্তবাহী নালার ভিত্তর এইরূপ রুক্ত জম! হুয়ু এবং এগু- 

শাকের কোষগুলি আমোনিয়া ও অন্তান্ত দৃষিত পদার্থগুলিকে শোষণ করে। 



২৭৮ জীববিজ্ঞান-প্রবেশ--৩য় ভাগ 

অতঃপর শোষণ করিয়! রেচন-ন।লীর ভিতর ঢাপিয়া দেয়। ইহার পর রেচন- 

নালীগুলি একত্রিত হইয়া এই দূষিত পদার্থগুলিকে মুত্রাশয়ের ভিতর নিক্ষেপ 
করে। মুত্রাশয় নালীগুলি অতিরিক্ত ফুলিয়! উঠিলে মৃত্্র বা দূষিত পদার্থ রেচন- 
নালীর ভিতর দিয়! রেচন-ছিত্র হইতে বাহির হুইম্বা যায়। রেচন-থলি 
(1২8%2] 52০) সাময়িকভাবে মৃত্রাশয় হইতে মৃ্জ বা দূষিত রেচন-পদার্থ সঞ্চয় 
করে এবং পরে রেচন-থলি হইতে পার্থ-নালার ভিতর দিয়া উহা পুনরায় মুত্রাশয়ে 

ফিরিয়া যায় এবং রেচন-ছিত্র দিয়া দেহের বাহিরে নিক্ষিপ্ু হয়। 

চিংড়ির কৃত্তিকা বা বহিরাবরণ উহার নাইট্রোজেন-ঘটিত দূষিত পদার্থের 
দ্বারা গঠিত হয়। এই কৃত্তিকাবরণী বৃদ্ধির সময় বহুবার খসিয়! পড়ে এবং 
পুনরায় ত্বকের কোষ হইতে নিঃসৃত দৃষিত দ্রব্যের হ্বার। গঠিত হয়। স্থতরাং 
এককথায় বল যান যে, চিংডির চামড়ার ত্বককোষও উহার আর একটি 
রেচন-যন্ত্র। 

জলন্ত 

( ২6119000652 55 362100 ) 

চিংড়ি একলিঙ্গ প্রাণী অর্থাৎ ইহাদের মধ্যে পুরুষ এবং স্ত্রী ভেদ আছে। 
সমবয়সী পুকরুব চিংড়িগুলি স্্রী-চিংড়ি অপেক্ষা আকারে বড় হয়। পুক্ষ 

চিংড়িগুলির বক্ষ-উপাঙ্গগুলি খুবই কাছাকাছি বিদ্যমান। ইহাদের ছিতীয় 

জোড়া পদ-উপাঙ্গ খুবই স্থল এবং বেশী পংখ্যান্ন কঠিন কাটা ছারা পরিবেষ্টিত 
থাকে। ইহাদের দ্বিতীয় উদ্দর-উপাজে একটি অতিরিক্ত গ্র্যাপেনডিস্ক 
ম্যাসকিউলিনা (26505 84250%125 ) নামে অঙ্গ থাকে। পুরুষ 

চিংড়ির পঞ্চম পদজোড়ার গোড়ায় পুংজনন-ছিদ্রটি (1912 ০০০৮৬ ) 

বিদ্যমান, কিন্ত স্ত্রী-চিংডির জ্ত্রীজনন-ছিদ্রটি (1767715 ৫০%0076 ) উহ্থার 
তৃতীয় পদঞ্জোড়ার মূলে থাকে। ইহা ব্যতীত পুরুষ চিংড়ির রস্টামের উপর 
বেশ বড় বড় এবং বেশী সংখ্যায় শক্ত কাট] দেখা যায়। 

পুং-জননতন্ত্র (1815 7২69:০৫00655 558661) ) £_পুংজনশ তন 

'নিয্ললিখিত অজগুলির ছ্বারা গঠিত, যথা-_€) একজোড়া অক্রাশক্ন (65663) 
(1) একজোড়া শুভ্রনাজী (17252 22075677207 (1) এক 
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জোড়া শক্রসঞ্চয় থটি (59576125801 ) এবং (ড1) একজোড়া 

বহিঃ-পুংজননছিত্র € 21216 £07970)9 )। 

৪২নং চিত্র 

চিংডির পু"-ছজনন তন্ত্র দেখান হইতেছে । 

১, বহিঃ-পুংজননছিদ্র ; ২, পঞ্চম পদ-উপাঙ্গের গোড়া ; ৩, শুক্র-সঞ্চয়ী থলী; 

8৪॥ শুক্রনালী; ৫, শুভক্রাশয়। 

শুক্রাশয় দুইটি নরম ও লম্বা, ইভা হৃদ্যস্ত্রের নিম্নে অথচ হিপোটোপ্যান- 

ক্রিয়েটিক গ্রশ্থির উপরে বিদ্যমান। ইহাদের প্রত্যেকের অগ্রভাগ পরস্পর 

পরস্পরের সহিত যুক্ত এবং এই যুক্ত অগ্রভাগ রেচনথলি পর্যস্ত বিস্তারিত। 

শুক্রাশয়ের পশ্চাপ্তাগ ছুইটি পৃথক থাকে এবং পূর্ণাঙ্গ চিংড়িতে ইহাদের 

পশ্চা্ভাগটি প্রথম উদর-দেহথগ্ড » পস্ত বিস্তারলাভ করে। চিংড়ির 

হদ্যন্্কে যে সকল কাডিও-পাইলোরিক পেশীরজ্ছু আবদ্ধ করিয়া রাখে, 

জী. বি. (৩য় )--১৯ 
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সেইগুলি শুক্রাশয়ছ্ধহের মাঝে ফাকের মধ্য দিয়া প্রবেশ করিয়া উহাদেরও 

আবদ্ধ করে। প্রতিটি শুক্রাশয়ের বাহিরের প্রাচীরটি তরঙ্গাস্িত এবং উহা! ক্ষুদ্র 

ক্ষুদ্ধ শুক্রাশয়খগড-সমন্ষে পেশীর দ্বারা আবদ্ধ হুইয়। গঠিত। ইহার জগ্তউ 

শুক্রাশয়ের বাহিরের প্রাচীর তরঙ্ায়িত হয়। প্রতিটি শুক্রাশয়খণ্ডের ফাপা 

গহবরের ভিতর উহার ভিতরকার প্রাচীরকোষ হইতে অুত্রকীট (.5797772- 

02০92 ) জন্মায় এবং একটি পূর্ণাঙ্গ শুক্রকীটের আকানর প্রায় খোল ছাতার মত। 

প্রতিটি শুক্রাশয়খণ্ড হইতে একটি করিয়া নালী বাহির হুইর1 পরে পরস্পর 

পরস্পরের সহিত যুক্ত হইবার পর একটিমাত্র বড় নালীতে পরিণত হয়। এই 

বড় নালীটিকে শুক্রনালা ( 77252-2616751/52 ) বলে । ছুইটি শুক্রাশয়ের 

বিপরীত পার্খ হইতে এইভাবে একটি করির? শুক্রনালী বাহির হইয়া আসে। 
গক্রাশয় হইতে বাহির হইবার পরেই ইহারা জডাইয়া যায়, তখন ইহাদের 

একটি গ্রন্থির মত দেখায়। শুব্রনালী ছুইটি চিংড়ির ছুই পাশ হইতে নীচের 

দিকে সোজাভাবে অগ্রসর হয়; তখন ইহাদের আকারও বুদ্ধি পায়। পঞ্চম 

পদ-উপাঙ্গের নিকট শুক্রনালী দুইটি ফুলিয়! উঠে এবং শুক্রনালীর এই অংশকে 
শুক্রসঞ্চমী থলি বা সেমিনাল ভেসিকল (95721 65016) বলে। 
সেমিনাল ভেসিকল পঞ্চম উপাঙ্গের পুংজননছিদ্রে মিলিত হয় এবং 

শুক্রকীটগুলি শুক্রনাঁলী দিয় অগ্রপর হইয়! সেমিনাল ভেসিকলে জম? হয় এবং 

প্রজননের সময় পুংজননছিদ্র হইতে বাহির কইয়া আসে। সেমিনাল 

ভেপিকলে শুক্রকীটগুলি আবদ্ধ হইয়া এক একটি প্যাকেটে পরিণত হয়। এই 

প্যাকেটগুপিকে শুক্রকীট প্যাকেট (5797:2:0%076 ) বলা হ্য়। 
আজী-জননতন্ (56105872 [২০19700106৮ 5%86610)) 5 চিংডিব 

স্্রীবজননতন্ব নিম্লিখিত অঙ্গগুলির দ্বারা গঠিত যথ!--€£ একজোডা 
ভিন্বাশয় (0 ), ৪) একজোড়া ভিজ্বাশয় নালী (0৮25০) এবং 

এই ডিম্বাশয় নালী ছুইটি পৃথকভাবে চিংভির দেঞ্রে বাহিরে আ্ী-জনন- 

ছিদ্রের (7575216 £070016 ) মাধ্যমে যুক্ত হয়। 

চিংডির ডিম্বাশবের আকার বয়ন অক্ুযাত্ী এব খত অনুসারে বড় বা 

ছোট হয় । ইহা! হিপাটোপ্যানক্রিষেটিক গ্রন্থির পৃষ্টদেশের উপর বিদ্যমান । হাদ- 

যন্ত্রের ঠিক নিয়ে ইহাদের অবস্থিতি প্রজনন খতুতে স্পষ্ট হয়। শুক্রাশয়ের 

মত ডিহ্বাশয়গুলির অগ্রভাগ রেচন-থলি পর্যন্ত বিস্তারলাভ করে এবং 

পশ্চাভাগ উদ্রের প্রথম দেহথগ্ড পর্যস্ত প্রসারিত হয়। প্রজনন খতুতে 
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'ভিথ্বাশয়ের বুঙ বাদামী হয়। ডিম্বাশয় ছুইটির অগ্রভাগ ও পশ্চন্ভাগ পরস্পর 

পরস্পরের সছিত সংযুক্ত এবং ইহাদের মধ্যস্থলে সামাগ্ত ফাক দেখা যায়। ওই 
ফ্বাকের ভিতন্র দিয়া কাডিও-পাইলোরিক পেশীমজ্ছু প্রবেশ করিয়া ডিম্বাশয় 
"ছুইটিকে আবদ্ধ করে ; ডিহ্বাশয়ের ভিতর ডিমের ! 09) স্থষ্টি হয়। একটি 

পুষ্ট ভিশ্ব.প্রুতপক্ষে একটি কোষ বিশেষ । ইহার আকার গোলাকার এবং 

৪৩ন 1চত্র 

চিংডির স্ত্রীজণনএগ্ত দেখান হইচ্ছে। 

১, বহিং-ভ্রী জন্নতন্ত্র ; ৩, ভূঙীয় পদ-উপাচঙ্গর গোডা ; ৩, ডিম্বাশয় নালী ; ৪, ভিথ্বাশয়। 

ইছার নিউক্রিয়সটি বড ওস্পষ্ট। ডিশ্বের সাইটো প্লাজম-এ প্রচুর প্রোটিন কণা 
বিক্ষিপ্ত.অরম্থায় দেখ যায়। ও 

প্রতিটি ভিম্বাশয় হইতে একটি ডিম্বনাপী উহার বাহিরের দিক হুইতে 

বাছির হয়। এই ডিম্বনালী (0:20) ডিম্বাশয় হইতে বাহির হইবার 

সময় আকারে স্থল বা কিছুট1 ফানেলের মুখের মত দেখায়। ডিগ্বনালী পৰে 
ক্রমশঃ সরু হইয়া যান» এবং চিংড়ির তৃতীয় পদ-উপাঙ্গের মূলে সত্রী-জনন- 
ছেদ্রে (97216 £0%0015) মুক্ত হয়। শুত্রনালী অপেক্ষা ইহা লক্বান্ 
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অনেক ছোট এবং মোট1। ছুইটি ডিঙ্গনালী শুক্রনালীর মত দুইটি পৃথক স্ত্ী- 

জননছিত্রে মুক্ত হয়। স্সী-জননছিত্র দুইটি প্রতিটি তৃতীয় পদ-উপাঙ্গের 
ভিতরের দিকে বিদ্যমান । 

৩এদকম্পলন ও স্পক্রীল্ক্কা 

(1062103010810:801010 9780] 17501১6117061715 ) 

চিংড়ির ভারসাম্য অঙ্গ ( 56৪০9058%5 0 065 05 8%5 ) 2 

স্টাটোসিস্টকে চিংড়ির ভারসাম্য-অঙ্গ বল হয়। প্রথম শু'ড-উপাঙ্গের 

প্রিকক্সা অঞ্চলের তলার দিকে পেশীতন্তর মধ্যে ইছ1 বিদ্যচান। স্টাটো সিস্ট 

আকারে (15 মিলিমিটার ব্যাসবিশিষ্ট ) গোলাকার । ইহা কুর্তিকার দ্বারা 

নিঘিত কঠিন থলিবিশেষ। থলিটি বাহিকের দিকে একটি ছিদ্রের দ্বারা সংযোগ 
মি 

এ 
4 

চক 

৪৪নং চিত্র 

চিংড়ির ভাবসামা-অঙ্গ দেখান হইতেভে | 

১, কৃত্তিক' নিমিত থলি ; ২, শৃঙ্গ বালুকাঁ কণ। ; ৩, সংবেদনশীল সিটা * ৪, সংবেদনশীল 

সিটার অগ্রভাগের ব্রিষ্টিলস্ £ ৫, সংবেদনশাল সিটার পশ্চাডাগ। 

রক্ষা করে। থলিটির অভ্যন্তরে একটি বৃত্তরেখা থাকে । বুত্তরেখাটি দিটার 
(52) দ্বারা পদ্বিবেষ্টিত। সিটাগুলি অত্যন্ত সংবেদনশীল এবং ইহার 

অগ্রভাগের ছুইধারে সারি সারি ব্রিস্টিল্স, (775125 ) থাকে। প্রতিটি 

পিটার ভিতর সামু অবস্থান করার বস্ত সংস্পর্শের অনুভূতি ইহার! তৎক্ষণাৎ 

চিংড়ির মন্তকে পৌছাইয়! দেয়। সিটাঁপরিবেষ্টিত বৃত্বরেখার মধ্যস্থলে হুচ্ 



বালুকণ। থাকে। 
স্টাটোসিস্টের সুক্্ম বালুকণা গুলি 

আসে, তখন সিটাগুলি পরিবর্তনের অনুভূতি তৎক্ষণাৎ 

পাঠাইয়। দেয়। 

প্রত্োকটি শ্র'ড-উপাঙ্গে 

২৮৩ 
চিংড়ি 

চিংডি স্বান পরিবর্তন করিলে বা সামাস্ নডাচড়া করিলে 

যে-কোন সংবেদনশীল সিটার সংস্পর্শে 

চিংড়ির মস্তিষ্কে 

ইহাতে চিংডি আবার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়া আসে। 

প্রি-কক্স। অঞ্চলে একটি করিয়া স্টাটোসিস্ট থাকে । 

প্রতিটি শিরোবক্ষের 
চিংড়ির চক্ষু (56) £ 

চিংডির চোখ দুইটি আকারে অর্ধবৃত্তের মত এবং 

নীর্ঘাগ্রের 'দুইপাশে বিদযমান। চোখগুলি সবৃস্তক (5081/50 )। ইহাদের 

২ া7777717 8৫ 
/ 777৮ ৪৬ 

/1/// /? 

ইউ, 0 // 

শপ 

| ২ 

উ ২
২২ 

॥ হর না $ | 

বি মি ) 
৬১২ 1 

রব দা], 

৪+নং চিত্র 

চিত্রেব দ্বার! চিংড়ির যৌগিক-চগ্ষুর লক্বচ্ছেদ দেখান হইতেছে । 

১ অপিলি বা ওমাটিডিয়ম £ চক্ষু বা অপটিক স্নাযু। 

ঠিত। বুস্তটির সঞ্চালনে চোখটি উপরে, নীচে, সামনে 

স্থতবাঁং এই ধরণের চোখের দ্বার! চিংড়ি 

করিতে পারে। চিংডির চোখগুলিকে 

কতকগুলি সরল চোখের 

খগুলিকে অসিলি বা 

বুস্তটি দুইটি সন্ধির হবার] গ 

ও পিছনে অনায়াসে ঘুরিতে পারে। 

নিজেকে সহজেই শত্রু হইতে রক্ষা 

যৌগিক চোখ ( 0০01%70%7%0 676 ) বলা 
হয়। 

সমন্বয়ে এই যৌগিক চোখ নিমিত। চিংডির সরল চে 

(0০91 ০7 0%77,28/016 ) বলা হয়। যৌগিক চোখের 

'ওমাটিভিয়। 



২৮৪ জীববিজ্ঞান-প্রবেশ--৩য় ভাগ 

বাহিরের দিক বা অগ্রভাগ উত্তল (00%%6% ) এবং গ্রাফ” কাগজের যত 

লু ুঙ্্ম ক্ষেত্রবিশিষ্ট। প্রকৃতপক্ষে প্রতিটি ক্ষেতই এক একটি অসিলির 

অগ্রভাগ। অসিপিগুলি অর্ধবৃত্তাকূতি যৌগিক চোখের এক একটি ব্যাসার্ধে 
সজ্জিত থাকে। 

11977189111 
৪৬নং চিত্র 

চিংড়ির যৌগিক-চক্ষুর ওমাটিডিয়াগুলির বিবিণ 
আঞল ঘেখান হইতেছে। 

১, করনিয়া; ২, কর্নিয়াজেন কৌ ; 
৩, ম্বচ্ছ লেনস্; ৪, কোষ $ ৫, আইরিস 
আবরণী : ৬, রেটিনিউলাঁর কোষ ; ৭, র্যাবডোম ; 
৮* রেটিনাল আৰরণী ; ৯, স্বাযু-রজ্জু; ১০, পেশী 

ও রক্তবাহীনালীর জালিক! অংশ। 

প্রতিটি ওমাঁটিডিয়ম ৰা 
অনিলাস, (58005. 020002- 
6010 0: 000691108 ) 

লম্বাকৃতি এবং পর পর সন্নিবিষ্ট 

বন্ছ-কোষ দ্বারা গঠিত। ইহা 
আলোক রেখার প্রতিবিশ্ব 

সহজেই প্রতিফজিত করিতে 

পারে। প্রতিটি ওমাটিডিয়মের 

অগ্রভাগে কৃত্বিকানিগিত কর্- 
নিয়া (00/752 ) স্তর থাকে। 

করুনিয়। স্তরের নিযে একজোড়া 

কর্নিয়ীজেন (0০77522£21%)' 

কোষ বিদ্যমান । এই কোবগুলি 

কর্নিয়া স্তর নিঃহ্ত করে। 

করুনিয়াজেন কোষের লিঙ্কে 

একটি স্বচ্ছ লেনস্ (০725£21- 

1872. 00782 07 12775 ) 

বিদ্যমান । এই লেনস্টিকে 
পরিক্টিত করয়া থাকে লম্ব। 

লঙ্কা! চাঁিটি লেনস্ কোষ ৰা? 

কোন্-কোষ (0076 ০8%% 07 

[7//61122)। কোন্ কোষগুলির 

নিংস্ত পদার্থের দ্বারা লেনস্রে 

স্টি। লেনস্ ও কোন্-কোষের' 

চারিপাশ কালে! পর্দার আঁব- 

বরণে থাকে। আবরণটিকে আইরিস-আৰরণী (1785-57226%) বলা হয় 



চিংড়ি ২৮৫ 

ইহা আলোক-শক্তির তীব্রতা অন্থ্যায়ী সম্কুচিত ও প্রসারিত হয়। কোন্ 
কোষের নিষ্পে লম্বালম্িভাবে একটি মাকৃর মত. বন্ত থাকে। ইহার সর্বাগ 

প্রস্থভাবে স্ুরিত। এই বস্তটিকে ব্যাবডোম্ (72079) বলা হয়। 

র্যাবডোমের চারিপাশে সাতটি ব্েটিনিউলার কোষ (76278127661) 
উহাকে বেষ্টিত করিয়। থাকে । রেটিনিউলার কোষগুলির নিঃস্যত বস্ত বার 

র্যাবডোম্ স্থষ্টি হয়। ,রটিনিউলার কোষগুপ্ির চারিপাশেও কালো পর্দার 
আবরণী থাকে । এই আবরণীকে রেটিনাল আবরণী (7২০%%21 57227) 

বঙ্গা হয়; আঁঙ্গোকের যখন তীব্রতা কম থাকে, তখন রেটিনাল আবরণীও 

সঙ্কুচিত হয় এবং যখন আলোক বেশ তীব্র হয়, তখন প্রসারিত হইয় ষায়। 

চিংড়ির চক্ষুত্নায়ু হইতে শুস্ক্র শাখান্সামু ব্যাবডোমের ভিতর প্রবেশ করে এৰং 

চারিধারে প্রসারিত হয়। বস্তর প্রতিবিশ্ব ব্যাবভোমের উপর পড়ে এৰং 

ইঞ্ছার মন্তিফ-কোষে প্রেরিত হম্ব; কেবলমাত্র সোজা আলোকরশ্বিই 

ওমাটিডিয়ার ভিতর দিয়! প্রবেশ করিয়া প্রতিবিশ্বের শ্ষ্টি করে। তিধক 

আলোকরশ্মগুলি কালো পর্দা-আবরণীর উপর পতিত হয় এবং তাহা কালো 

রঙে শোবিত হুইয়] যায়। একটি বস্ধর প্রতিটি শুক্র সুম্ম অংশের প্রতিবিশ্ব এক 

একটি ওমাটিডিয়ার দ্বারা প্রতিফলিত হয়। সকল ওমাটিভিয্ার প্রতিবিস্ব 

একত্রে বস্তটির প্রতিবিষ্বে সম্পূর্ণ হয় । কিছ্ধ এক অংশের প্রতিবিদ্ব অন্ত অংশের 

প্রতিবিদ্বের উপর পতিত হইলে পুর্ণাঙ্গ প্রতিবিষ্বটি ঝাপসা হইন্সা যায়। প্রথম 
প্রকার প্রতিবিদ্ধকে মোজাইক (71০54) বা গ্যাপোজিসন্ প্রতিবিষ্ 
(21770510117, ) বলে। দিবাকালে আলোকের তীব্রতা থাকিলে 

মোজাইক ছারা চিংট্ি দেখিতে পায়। কিন্তু রাব্রিকালে কালো পর্দাআবরণী 

সঙ্কুচিত হইলে দ্বিতীর প্রকার ঝাপসা প্রতিবিষ্বের দ্বারা চিংডি দেখিতে পায় । 

রাত্রিকালেই চিংডি ঝাপসা দেখে । এইরূপ প্রতিবিশ্বকে স্থপারপোজিসন্ 
প্রতিবিল্ধ €:9247797100526£072 17,226 ) বলে । 

অমেরুদণ্তী প্রাণীদের সাধারণতঃ ৪মাটিভিয়ার মত সরল চক্ষু থাকে। কিন্ 

অধিকাংশ সন্ধিপদ প্রাণী ফৌগিক-চক্ষুর দ্বারাই দেখিতে পায়। মেরুদণ্ডী- 

প্রাধীদের চক্ষু দুইটি সরল এবং আদর্শ-মেরুদণ্ডী প্রাণীর চক্ষু হিসাবে ব্যাঙের 

চক্ষুর বিবরণ পরে দেওয়া! হইবে। 



২৮৬ জীববিজ্ঞান-প্রবেশ--৩য় ভাগ 

অনুশীলনী 
১। চিত্রসহ চিংড়ির পাচন-তস্ত্রটি বর্ণনা কর। (1099800109 68 018936159 9৪6৪0 ০£ 

৪ 07571) 160 ও 87901), ) 

২। চিংড়ির পাকস্থলীর ভিতরকাঁর বি'বধ কৃত্তিক! প্লেটগুলির অবস্থিতি ও কার্দকারিতা৷ 

বর্ণনা কর। (10181) 89 [00916101 90৭ 10006192 ০0 619 1085 00610 0157 

1078608 70789906 16011 608 560079%01) 01 5 072), ) 

৩| চিংড়ির বিবিধ শ্বাসযস্্গুলির বিশদ বিবরণ দাও । (709807108 81008 €5093 ০৫ 

29310175605 08508 01 9 টাগসাহে 10 096811, 

৪) চিংড়ির শ্বাসপন্ধতির বর্ণনা! কর। (30151 686 20900010197) 0 799]717501015 

615 1079 0. ) 

৫। চিংড়ির হাদ্যস্ত্র ও উহার বিবিধ ধমনীর অবস্তান ও কাধকারিতা বর্ণনা কর। 

(71099071799 ঠ106 17857 5200. 0109 01961100110) ০01 008 921058 2597199 01 & 079 দা), 

01910 61081£ £03061010. 200. 19959 1788 91596010983. ) 

৬। চিংড়ির রন্তসংবহন প্রণালী রেখাচিত্রের সাহায্যে বিশদভাবে বর্ণনা কর। 

( ম)501%10 609. 00058. 01 01001861010 ০0 01900 ৬5161017) (109 1১007 01 8 07510 

কা100 910109%158 8.801. ) 

৭ চিংড়ির কেন্দ্রীয় স্াযুতস্্রট চিত্রসহ বর্ণনা কবিয়া উহার বিব্ধি শ্নাধুগতিপথের বিষয় 

যাহা জান লিখ 1 (10389:19 609 6835] 108:5008 ৪36910. 01 9 টা) ছা16 & 

20856 986517, 96৯৮০ 659 01361726101 0£ 6100 07101001109] 2080৩. ) 

৮। চিংড়ির জননতন্ত্রের বিষয় চিত্রসহ বর্ণনা কর। (18807198 133 7810:00. 0061 59 

৪5৪ 1001 01 0, [7259 7882,উ £06601)68, ) 

৯। চিংড়ির যৌগ্ক-চক্ষুর গঠন ও অবস্থ'ন চিত্রসহ বর্ণনা কর। (70980776 15৪ 

80:006018 জেনে 011 00098110 01 6118 000000010 879 01 8 01911, 14985010890 

8):9601)68, ) 

১০। নিম্নলিখিত বিষয়ে যহ| জান লিখ £ 

() হোমোসায়ানিন্ (11) অপটিয়া (1) দেহরস-মিশ্রিত রক্ত (1) স্টাটোসিস্ট, 

() ওমাটিভিয়। এবং (1) রেচনগ্রন্থি ; 1 069 51501 00687 00 2701) |70927000 8,010, 

(11) 03615, (11) 130910000681710109 7010% (1) 9০৯6০০৮৪৮। (ছ) 02070501018, 

(51) 78679] 61200. ] 



শ্পহওহ্ব পপ ন্িল্চ্দক 

আরশোল। 

(00015109019 ) “ 

আরশোলার রক্ত সংবহনতন্ত্র ( 0081 801: 55 866100 ) 2 

আরশোলার রক্ত-সংবহুনতন্ত্র উহার অন্টান্ত তঙ্ত্রের চেয়ে সরল । বস্ততঃ 

এই তন্ত্রের সাহায্যে অক্সিজেন আরশোলার বিবিধ কোষে সরবরাহ হুয় না; 

কারণ, বাহির হইতে অক্সিজেন শ্বাসছিদ্দরের দ্বার] প্রত্ক্ষভাবে প্রতিটি কোষের 

ভিতর প্রবেশ করে । সুতরাং বক্ত-সংবহনতস্ত্রের মাধ্যমে আবরশোল1 বিবিধ 

কোষে খাছ্য সরবরাহ করে এবং প্রত্যাবর্তনের সময় কোষের রেচন পদার্থ গুলিকে 

বহন করিয়া আনে । আরশোলার রক্তেও চিংডির মত দেহ-গহ্বরের রস মেশিয়। 

যায় এবং তাহার রক্তকে সেইজন্য দেহমিশ্রিত রত্ত (730927:9009921070 
7712 ) বলা হয়। এই ব্ুক্তে হোমোগপ্লোবিন বা হোমোসায়ানিনের মত 

'অক্সিজেনশোষক রালারনিক পদাথ নাই । আবার আরশোলার নুক্ত- 

সংবহনতন্ত্রে কোন বক্তধাহী-নালী বা রক্ত-জালিক। নাই। আরশোলার 
বুক্ত-সংবহনতন্ত্রের এইরূপ পরবিবণ্ডন পতঙ্গ শ্রেণীর প্রতিটি পতঙ্গের একটি প্রধান 

বৈশিষ্ট্য । অক্সিজেন শোষণ পদ্ধতির সহিত বুক্ত-সংবহনতন্ত্রের কোন যোগাযোগ 

নাই বলিয়াই উপরোক্ত পরিবণ্ডন সম্ভবপর হইয়াছে । আরশোলার রক্ত সাদ! 

এবং ভিতরে অসংখ্য আামিবার মত শ্বেত কণিকা ( 1,200007195 ) 

থাকে । ইহার হৃদ্যস্ত্রটি নলাকার এবং ইহা বক্ষ-উদর অঞ্চলে লম্বালম্থিভাবে 

পৃষ্ট-মধ্যরেখায় বিছ্বমান । পাতলা গাত্রবিশিষ্ট পেরিকাডিয়েল সাইনাদের 

(79702792521 51585 ) দ্বারা পরিবেষ্টিত । হদ্যস্তথ্রে তেরোটি একের নীচে 

এক কিয় প্রকোষ্ঠ থাকে । ইহাদের মধ্যে তিনটি বক্ষ-অঞ্চলে বিছ্যমান। 

প্রতি হাদ্যস্ত্রের প্রকোষ্ঠ আকারে ফানেলের মত এবং প্রকোষ্টগুলির মাঝে 

কপাটিকা বিদামান। প্রতিটি প্রকোঠের দুই একটি করিয়া অসটিক্স। 
(052) থাকে । অস্টিয়াগুলি হদ্ধাস্ত্রের প্রকোষ্ঠের সহিত পেৰিকাডিয়েল 
সাইনাসকে বুক্ত করে । এই অস্টিয়াগুলির মুখেও কপাটিকা থাকে এবং ইনার] 



২৮৮ জী ববিজ্ঞান-প্রবেশ--৩য় ভাগ 

পেরিকাডিয়েল সাইনাসের রক্তশ্রোতকে হৃদ্যস্ত্রের প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিতে 

দেয় এবং রক্তশ্্োতের বিপরীত গতিপথে: বাধা দেয়। পেরিকাডিয়েল 

৪৭ন্ং চিত্র 

আরশোলার রক্ত-সংবহশতন্থে হাদ্যন্থেব 

অবিশ্বিতি বর্ণনা? কর। হইয়ছে। 

১, মস্তক; », আলারি পেশী: ৩, বন্ধ অঞফ্ল। 

৪, হাদ্যস্্র; ৫, উর্সমঞ্চল। 

সাইনামের ঠিক নিক্ষে 

আরশোলার অঙ্কীয়দেশে লম্বা 

লম্থিভাবে দেহরসমিশ্রিত দেহ- 

গহ্বর বিছ্যমান। দেহগহ্বটিকে 

হোমোসিল (17079200916 ) 

বলা হয়। পেরিকাডিয়েল 

সাইনাসের অস্থীয়দেশের 

অসংখ্য ছিত্রপথে দেহরসমিশ্রিত 

রক্ত হেমোসিল গহ্বর হুইতে 

পেরিকাডিয়েল সাইনাসে 

প্রবেশ করে এবং পেব্িকাডিয়েল' 

সাইনাস হইতে পরে অস্টিয়ার 
মাধ্যমে হৃদহগ্ত্রের বিভিন্ন 

প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করে । হাদ্- 

যন্ত্রের অগ্রভাগ সরু নলের মত 

লম্বালম্বিভাবে উপরের দিকে 

আগাইয়! যায়। এই নলটিকে 

পুষ্ঠদেশীয় ধমনী (10০9752 

20762) বলে। হাদ্যঙ্্ের 

পুটদেশয় ধমনীর ভিতর দিয়া 

আরশোলাব দ্েহরস অগ্র- 

ভাগের দিকে অগ্রসর হয় এবং 

তথা হইতে উহা ধীরে ধীরে 

পেহরসমিশ্রিত রুক্তগহ্বর বা 

হোমোসিলে মিশিয়া বায়। প্রতিটি হৃদ্ প্রকোষ্ঠের ছুই প'শে চওডাঁভাবে 

পেশীগ্ুচ্ছ বিদ্যমান । এইরূপ মাধশল পেশীগুলি হ্বদ্যন্রটিকে নিদি্ই স্থানে 

স্থাপিত করে এবং ইহাদের সঙ্কৌচন ও প্রসারণের ফলে রক্তপাত 

হৃদ্যঙ্গের ভিতর দিয়া অগ্রভাগের দিকে অগ্রসর হর়। এইরূপ চওড়া মাংসল 



আরশোলা ২৮৯ 

পেশীগুলিকে আালারী পেশী (2127 %%50165 ) বলা হয়। আযালারী 

পেশীর সঙ্কোচন ও প্রসারণের ফলে হ্ৃদ্যস্ত্রেরে প্রকোষ্টগুঙ্সি পধায়ক্রমে নিম্ন 

হইতে উপরের দিকে সঙ্কুচিত ও প্রসারিত হয় এবং ইহার ফলে রক্ত হোমোসিল 

হইতে হৃদ্প্রকোষ্টে প্রবেশ করিয়া পৃষ্ঠদেশীয় ধমনীর মাধ্যমে আবার হোমো:সলে 

ফিরিয়। যায়। সাদা চৰি (2৮০4) তার জালিকার মত হোমোসিলে 
এবং পেরিকাডিয়েল সাইনাসে ভাসমান অবস্থার প্রচুর দেখা যায়। ইহারা 
অতিরিক্ত খাছ্য, যথা গ্রাইকোজেন, চবি ও আযালবুমেন প্রভৃতি সঞ্চয় করিয়া 
বাখে। 

আরশোলার রক্ত-সংবহননতন্ত্র উহার প্রতিটি কোষকে খাদ্যরস যোগায় এং 
ফিরিবার পথে কোষ হইতে রেচন-পদার্থ নিষ্কাশন করিয়া আনে। 

আায়ুতন্ত্র (6৮০০৪ 55501) ) 2 

আরশোলার স্ায়ুতন্ত্র চিংডির ন্বাযুতন্ত্রের মত হইলেও উহ উন্নত ধরনের | 

অন্ুবীমাল প্রাণীদের স্বাযুতন্ত্রের সহিত ইহার অনেকটা মিল আছে। 

আরশোলার গ্রাসনাঁশীর শীর্ধাগ্রের ঠিক উপরে মস্তিক্ষটি (5%7/2- 
065977:24221 £21,41£2) বিদ্যমান। ইহা তিন জোড়া স্মাধুগ্রন্থি একত্রিত 

₹ইয়] গঠিত। ইহার যাঝে ভাজ দখা যায় এবং ইহার ছ্বারা মস্তিষটি দুই ভাগে 

শিভক্ত। তিন জে!ডা গ্রন্থে পরস্পর একন্রিত হওয়ায় মন্তক্ষে দুইটি পাতলা 

যুক্ত-রেখা দেখা যায় এবং ইহাতেই মন্তিফ ভিন জ্রোড। স্থির দ্বারা গঠিত 

হইয়াছে তাহা বুঝা যায় । মাল্ডফের প্রথম ভাগটিকে অগ্রমস্তিক্ক £%70£00216- 

277) বলে । সমগ্র মস্তিষ্কের অর্ধেকই অগ্রমন্তফ অঞ্চল । ইহা! এক জোড' 

চক্ষুন্তাযু (07610 €278119. ) পমব|?য় গঠিত। অগ্রমস্তিক অঞ্চল হইতে আয়ু 

বাহির হইয়া আরশোলার সরল চক্ষুগুলিতে (9০817: ) প্রবেশ করে এবং 
উহার পশ্চ স্ভাগ দুই দিকে প্রসারিত হইব] প্রতি যৌগিক চক্ষুতে একটি করিয়া 

বনু স্রামু রজ্ছু একত্রিত চক্ষু-স্নায়ুখণ্ডের (০2০ 106) ল্য করে। 
আরশোলার চক্ষুর দৃষ্টিশক্তি সেইজন্য অতি তীক্ষ। মস্তিষ্কের অগ্রভাগের অঞ্চলে 
ল্নায়ুকোষগুদল অতীব জটিলভাবে পরস্পরের সছিত সংযুক্ত। মন্তিছ্ের 

মধ্য-ভাগটিকে মধ্য-মস্তিক্ষ (106%006701)/18% ) বলা হয়। ইভ] প্রথম 

শুঁড়-উপাঙ্গস্থিত দেহুখণ্ডের ছুই রস্থর সমন্বয়ে গঠিত । মস্তিষ্কের মধ্যভাগ 
হইতে প্রতি শুড-উপাঙ্গে একটি করিয়া শুড়সংলগ্র আয়ু (2%27720 

76776) প্রবেশ করিয়াছে এবং শুড়-উপার্গ সংলগ্র পেশীগুলিতেও 



২৯৩ জীববিজ্ঞান-প্রবেশ--৩য় ভাগ 

অনেকগুল সাধু প্রবেশ করে। মস্তিষ্কের পশ্চাাগটি দ্বিতীয় উপাঙ্গের 

দেহধগুর ভিতরক্কর দুই জোডা গ্রন্থ-সমন্থয়ে গঠিত। আরশোলার দ্বিতীয় 

গুঁড়উপাঙ্গ থাকায় মস্তিষ্কের পশ্চ'ভাগ-অঞ্চল কম বুদ্ধিলাভ করিয়াছে। 

কিন্ত আরশোলার মস্তক এই অঞ্চলটি স্ম্প্ট এবং এই অঞ্চলকে পশ্চাদৃ- 

অস্তি (296579)27) বল। হয়। পশ্চাদ-মন্তিফ হইতে আরশোলার 

[ 34 হি ও এর 
সদা শুট উ ০ হু "০৭ এ ৩, গ্রাসনাপীর নিমস্থ আাধুগঞ্তি; ৪, অগ্রবক্ষ 

2৮২111২৮24৫ ক সংলগ্ন স্থাবুগ্রপ্তিত ৫, সংযোগী আাধু 7 ৬, মধা- ৯ ) ৩ রি | 
২৭ /৮/১ | বক্ষ নংলগ্র শ্লাযুগন্থি ; ৭, দ্বিতীয় পদ-উপাঙ্গের 

বাসস সে রি শত ॥ ১৬ ্ সদ 

টিসি ছি ১ সযু, ৮, পশ্চাদ্-বক্ষ সংলখ। আারুগন্থি ; 
৯--৮%11$ টং ডি ৯, উদর-তঞ্যলন অঙ্কাঁয় শাধুবজ্ঞুব প্রথম- 

৮ *, উদর-অধা.লর অঙ্কীঃ 522৯০ (২২ নাযুখহি , ১০, উদর-অঞ্,.লর অঙ্কীয় শ্বাঘু 

2০ িইইই রচ্জর শেষ (বষ্ঠ) ল্নাধুগ্রপ্থি; ১১, পাধু- 
হুট 11 সি অঞ্চলের শ্াযু; ১২৭ চঙ্ষ-ন্নাবুত ১৩ মধা- 

(2. মহিক্ষ, ১৪, শড়সংলগ্র স্াযু , ১৫, প্রথম পদ- 
খপ শিল্প শর উপাঙ্গের সবার, ১৬-১৭, [ছ্বিতীয পন-ডপাঙ্গের পহযললর্ররি এ স্ল রি », তত চিল মংযুনমূহ ১৮, ডানার শরুঃ ১৯, তৃতায় 

হলনা ] (২ চদ-ডগাঙ্গের হারু; ২", উদর আঞ্চলেব স্বাযু। 
৬ (তি) উজ 

রে 

2 [সদ 
৮০টি হা সহ 

শা ্ ৬ স্পা বি 

৫ ২২২ 

% ২ 
71 1৯১ 

৪৮ পং চিত্র 

আরখোলার স্ামুতস্্ দেখানো হঈতেছে। 

উপরোষ্ঠে এবং অগ্রপাকস্থলীতে অনেকগুলি ন্মাযু বাছির হইয়া উপরোক্ত 

অঞ্চলে প্রবেশ করে। যন্তিষ্কের হই পাশের পশ্চাদ-অঞ্চলটির মাঝে বেশ বড় 
ফাক থাকে । এই ফাকের ভিতর দিয়া মস্তিষ্ধের পিছন হইতে গ্রাসনালী 



আরশোল। ২৯১, 

প্রবেশ করে । গ্রামনালীর ঠিক উপবে অদ্ডামান্ডভাবে একটি সরু স্ায়ু, 
মন্তিফ্ের দুই দিকের পশ্চদৃমন্তক্ষকে যুক্ত করে! এই সরু ন্সায়ু্টকে 

গ্রাসনালীর উপরিস্থিত সংযোগকারী তু তু (7০৩৫০৮501728621 

(0০777755202 ) বল। হয় আহশ্োেলাধ মস্তক অনুভৃতি ও তম্থলশ্ধো ভার 

কেন্দ্র। কিন্তু চলশ-প্রক্রদায় ইহার প্রভাপ কম। পশ্চদ মৃন্তু্ষর নেক্ে 

টি 

৮৯ শালা 

ঘি 
টি 

ম 
নব 

ন 

লা 

9৯০: ১) 
রী সি রি শা রন 

৪৯নং চিত্র 

আরশ্টেলার মণ্ট্ক্ষের বিবিধ অঞ্চল ও উহাব শ্রাযুগুলি দেখান ভইতেছে। 

১» গ্রাসনাপীর অগ্রভাগ; ২, অগ্র মস্তি * ৩, মধা-মাস্তফ , ৪, চক্ষু; ৫, শুডসংলগ্ন সায়ু 

(50690209877 06০), ৬, গ্ীসনালীর পশ্চাভাগ ;৭, গ্রাসনালীটংকে উপরের দিকে তুলিয়। দিয়া 
গ্রাসণালীর উপরিস্থিত সংযোগকারী আাযু (17০:৮-০৪ ০01778881 09 71771850195) ; ৮, পশ্চার্দ্- 

বক্ষ : ৯ গ্রাসনালীর নিয় স্রাযুগ্রন্থির সহিত পশ্চাদ্ বক্ষের সযোগকারী আবু (0875 0990709৯- 

৪৪৯] ০০:):0০০133) 7 ১০, গ্রাসনালীর নিমন্থ স্রাযুগ্রঞ্থ (8০১-093010859%]1 051031109 )। 

একটি বড় ল্পাযুগ্রস্থি বিছ্যমান। এই গ্রস্থিটি আরশোলার চোয়াল, মেঝ্সিল। 
ও ওষ-উপাঙ্গস্থিতি দেহুখণ্ড যথাক্রমে এ্তিন-জোড়া ছোট আ্াযুগ্রস্থি একত্রিত 

হইয়া গঠিত হয়। এই গ্রন্থিটিকে গ্রাসনালীর নিষ্নস্থ স্সায়ুগ্রন্থি (5%৮ 
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09501724621 22741?2 ) নল হয়। এই গ্রস্থিটি মস্তিষ্বের দুইপাঁশে পশ্চা্্- 

মস্তিষ্ক অঞ্চলের সহিত একটি করিয়! সরু ন্সায়ু দ্বার] যুক্ত । এই ন্মাযু ছইটিকে 
গ্রাসনালী পরিৰেছিত সংযোগকাকী আয়ু (07/০57-08592728221 
00%%7,755576 ) বল। হুয়। এই গ্রস্থি হইতে প্রতিটি পার্খে তিনটি করিয়া মোট 

তিনজোড়া ন্বাযু যথাক্রমে চোক্াল, মেঝিল] ও এষ্ঠে প্রবেশ করে। গ্রস্থিটির 
পশ্চাৎ হইতে একজোড়া স্নায়ু বাহির হুইয়া অগ্রসক্ষসংলগ্ন স্াযুগ্রন্থির সহিত 
যুক্ত হয়। অগ্রবঙ্ষ, মধ্যবক্ষ ও পশ্চাদ্বক্ষ অঞ্চলে একটি করিব! যথাক্রমে 
অগ্রবক্ষসংজগ্ন প্ামুগ্র নহি (70670972010 927£15 ), মধ্যৰক্ষ সংলগ্ন 

স্নায়ুগ্র স্হি (21650 ?7:0206), পশ্চাৎ-বক্ষ সংলগ্ন আসায়ুগ্রন্থি (2166 

717০7200) থাকে । উপরোক্ত শ্ায়ুগ্রস্থিষ্তাল পর পর অবস্থান করে এবং 

পরস্পর পরস্পরের সহিভ একজোড়া ন্নায়ু দিয়া যুক্ত। পশ্চাদ্-বক্ষপংলগ্ন 

ন্নায়ুগ্রস্থি হইতে দুইটি স্সাযু বাহির ভুইয়া উদরের মধ্যস্থ অস্থীর-মধ্যরেখার 

প্রথম দ্বেহধণ্ডের ন্তাযুগ্রস্থির সহিত সংযুক্ত করে। এইরূপ ছয়টি ন্সাযুগ্রস্থি 
আরশোলার ছড়টি উদর ব্হেখণ্ডে বিছামান। ইহার পরস্পর পরম্পরের 

সহিত একজোড1 আায়ুর ছার] যুক্ত। আরশোলার উপর অংশের ল্। 

ন্নামুগ্রস্থিটিকে অক্কীয় আামুরজ্জু ( [7272] 29759 0072 ) বলা হয়। এই 

অন্থীয় ন্নায়ুরজ্ছুতে ছয়টি ন্নাযুগন্থ থাকে এবং শেষ ্াযুগ্রন্থিটি আকারে 

বড। প্রতিটি ন্নযুগ্রছি হইতে দুই পাশে মামু বাঞ্র হইয়া বিবিধ অঙ্গে 

প্রবেশ করে । বক্ষসংলগ্ন নাযুগ্রন্থি হইতে ন্সাযু বাহির হইয়া আরশোলার পদ 

ও পাধায় প্রবেশ করে। 

জননতন্র ( 2579190১1৮5 9৮91৫ ) 2 

আরশোলা চিংডের মত একটিকে (07,565%21 ) প্রাণী। ইহাদের 

বছিরারুতির দ্বারাও কোন্ কআনশোলাটি পুরুষ আর কোন্ আৰশোশাটি স্ত্রী, 

তাহা জানা যায়। পুরুষ আরশোলার নবম দেহথণ্ডের ছুই পার্খে একটি করিয়া 

অতিরিক্ত লম্বা! কুর্চ (50125) থাকে । ইহা শ্র-আরশোলাম় ন1 থাকায় 

আরশোঁল) পুরুষ কিং স্ত্রী, ভাঙা সহজেই জানা যায়। 
(ক) আরশোলার পুং-জনন তন্ত্র (21212 13270255672 37/5627) 2 

আরশোলার পুং-জননতন্ত্রে নিয্লিখিত অঙ্গুলি থাকে, বথা- 0) একজোড়। 

শক্রাশর (75555), &) একজোড়। শক্রনালী (145-291979%5 ) 

8) একজোড়া শত্রসঞ্চয়ী থলি (55774126905); ৫) একটি 



আরশোলা। ২৯৩ 

ক্ষেপণ নালী (12126512079 ০৫ )) (৮) একটি কংগ্লোবেট গ্রন্থি 

€00%78100266 01272 05 (91) একটি জনন-খলি ( 90772170407 ) 
«এবং উহার ৰন্িমুখ বা পুং-জননছিত্র (71916 00701076 )। 

আবরশোলার শুরণশয় দুইটি উদ্থার পঞ্চম-যষ্ঠ উবু দেহখণ্ডের প্রতি পার্খে 

পৃষ্ঠদেশে টার্গ। (76794) পাত্রের তঙ্গায় বিদ্যমান । প্রতিটি শুক্রাশয় প্রায় 

৩০-৪*টি অক্রাশয্ খণ্ড (1725012) সমগ্বয়ে গঠিত। শুক্রাশয় খণ্ডগুলি 
লম্বা লম্বিভাবে সজ্জিত থাকে । 

৯ 

৫৯নং চিত্র 
মারশোলার পুং-জননতম্বের পার্খ-দৃশ্ঠ দেখ'নে হইতেছে । 

১, পাযুকুচ ; ২, মলাশয : ৩, শুক্রাশর ; 9, গোনাপোফাইসেস ; «, ইগগাকুলেটারি ডাক, ; 

৬ঃ কংগ্লোবেট রসগ্রস্থি ; ৭* সেমিনাল ভেনিকল। 

প্রতিটি শুক্রাশয়খণ্ডের আকার গোলাকার থলির মত এবং ইহার 

আবর্ণী কোন হইতে শুক্রের স্যত্তি হয়! অপরিণত পুংআরশোলার 

শুক্রাশযগ্ুলি পরিষ্কার স্পষ্ট দেখা যায়। কিন্তু পরিণত হইয়া শুক্রত্থষ্টির 
পর ইহার আকার ক্ষুন্র হইয়া যায়। পরিণত আরশোলায় এমনও দেখা 
গিয়াছে যে, শুক্রাশয় দুইটি ক্ষুদ্র হইয়া] লুঙধ হইছ্। যায়। কেহ কেহ যনে 

করেন, পরিণভ আরশোলার শ্ুক্রাশয় দুইটি ক্ষুদ্র হইয়া! গিয়া উচ্ছার দেহের 

ভিতরকার চবির জালিকার সহিত মিশিয়া যায় এবং সেইজন্তই দেখা 

যায় না। প্রতিটি শ্ুক্রাশয় হইতে ৪একটি সক শুক্রনালী বাহির হুয় এবং ছুই 
পার্খের শুক্রনালী (1/25 92576%5 ) আরশোলার দেহ-মধ্যরেখার নিকট 
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মুক্ত হয়। শুক্রনালী দুইটি মিপিত হুইবার পূর্বে স্থুল হইয়া শুক্রসঞ্চম্ী 

থলির (5571%21 77952012 ) হষ্ট্ি করে । এই শুক্রদঞ্চযী থলি দুইটি হইতে 

অনংখ্য নলাকার সরু সরু গ্রন্থি বাহির হয়। ছুইটি শ্ুক্রঞ্চয়ী থল এবং 

উচ্ছাদের অসংখ্য নগাকার গ্রস্থি পরার একত্রিত হইয়] ব্যাঙের ছাতার মত 

দেখায়। সেইজ্গ্ত এই একত্রিত অংশটিকে ছাতা গ্রন্থি (74%5700%% 

(12779) বলে। শুক্ুকীটগ্ুলি নলাকার পকেটের মত গ্রন্থির ভিতর জমা 

হয় এবং গ্রন্থি-নিঃ্ত খাদ্যা-রসের ছারা পুষ্ট হয়। ছুইটি শুক্রনালী সংযুক্ত 
হইবার পর একটি মোটা মাংসঙ্গ নালীতে পরিণত হয়। এই নাপীকে 

ক্ষেপণ লালী (12120612071 100) বলা হয়। ক্ষেপণ-নালীটি সোজ 

নীচের দিকে অগ্রসর হইয়া পুং-জনন থলিতে যুক্ত হয়। পুং-জনন খলিটি 
(1212 3272129207৮) আরশোলার অস্কীয়দেশে 'নবম-দশম দেহখণ্ডের 

মাঝে বিদ্যমান । জনন-থলিটি পুং জননছিদ্রে (1216 00791075 ) যুক্ত 

হয়। আরশ্পোলার পুং-জননছিদ্রটির চারপাশে কৃত্তিকা নিগিত হুক ও 

প্েট থাকে। এইগ্রলিকে গোনাপৌফাইলিস (0০%207%)515 ) বলা 

হয়। গোনাপোফাঁউদসিসের হুক ও প্রেটগুলি প্রজনন-প্রক্রিয়ায় সাহায্য 

করে। ক্ষেপণ নালীর অঙ্কীয়ের দ্রিকে একটি পাতার মত প্রসারিত গ্রন্থ 

বিদ্যমান । ইহাকে কংগ্রোবেট গ্রঙ্ছি 0০072109216 21276) বলে। এই 
গ্রন্থি হইতে একটি শ্বতন্ত্র নালী বাহির হইয়া পুংজননছিত্রের পাশে জনন- 

থলির ভিতরমুখী হয়। ইহা একটি ক্ছু স্থপ্্রশাখাবিশি্ই নলাকার গ্রান্থ। 
কংগ্লোবেট গ্রন্থি হইতে একপ্রক্চার ক্ষাীয়-রুস নিঃস্ত হয়। ইহার ভীব্র 

গন্ধে স্ত্রী মারশোল। আরুষ্ট হয়। আরশোলা এই তীব্রগন্ধযুক্ত রস নিক্ষেপ 

করিয় শক্র হইতে আত্মরক্ষা ঝরে । 

(খ)ট আরশোলার জ্ীজননতন্ন (00815 [২610100000৮ 

9৪621 ) 2 আরশোলার স্বী-জননতন্ত্র নিয়লিখিত অঙ্গগুলির দ্বারা গঠিত; 

যথ:_৫) একজোড়া ডিক্বাশষ় (0৮20), (৫ একজোড়া ডিম্বলালী 

(09৮20) (272) একটি সত্রী-বহি2-জনন তন্ত্র 1172££772, (৮৮) একজোড়া 

শুক্রসঞ্চয়ী থলি (977227০6), (৮) একজোড়া কোলেটারিয়েল 
গ্রন্থি (001152761 01%9) এবং 0) একটি জনন-খলি ( 9241 
10৮07) )। ী 

আরশোলার স্ত্রীজননতন্ত্রে ডিগ্বাশয় ছুইটি উদর অঞ্চলের পশ্চাভাগে 



আরশোলা। ২৪৫ 

বিগ্যমান। প্রতিটি ডিম্বাশয়, আটটি ডিন্বাশয়-নালী বা ওভারিওল 
(0৮271276896 ০7” 0৮27£0125 ) একব্রিত হহইয়! গঠিত। একটি ডিথ্বাশর় 

নালীতে লম্বালম্বিভাবে একটির পর একটি করিয়। ভিম্ব সজ্জত থাকে । ডিম্বাশয় 

নালীর অগ্রভাগের ভিম্ব আকারে ক্ষুদ্র ও অপরিপক, কিন্তু উবার পশ্চান্তাগের 

ভিম্বগুজি ধীরে ধীরে আকারে বড হওয়ায় ভিম্বাশয়-নাজীটিকে মটব-হারের 

মত দেখায় । ভিম্বাশয়-নালীর পশ্চান্ভাগেরর ভিঘ্বগুল আকারে বড ও পুষ্ট। 

লে 5 দু 

পি 

রর রর রঃ ২. 

১১৫1 
স্প্রে টা এ রি পারা 

০, সি পি 

কা ০2০ 
যি 

রর ্ 
৫১নং চিত্র 

আরশোলার স্ত্রী-জননতগ্গের পার্খ-দৃণ্ঠ দেখান হইতেছে। 
১, ভিম্বাশয় ; ২, মলাশয় * ৩, পাধুকুচ , ৪, শুত্রসঞ্চয়ী খলি ব! স্পারমাথিকাঁ ; «, কোলেটেবিয়েল 

নালী : ৬, কোলেটেরিয়েল গ্রন্থি : ৭, গোনাপোফাহসেস। 

প্রতিটি ডিহ্বাশয়-দালী অগ্রভাগে একটি সরু স্থতার মত ডিঘ্বন্থুতায় সাধারণতঃ 

হয এবং এইবপ ভিম্বস্থতাগুলি একব্রিত হুইয়া একটি সাধারণ নালীর সৃষ্টি 
করে। ডিম্বাশরের সাধারণ নালীটি আরশোলার চবির সহিত আটকাইয়। 

থাকে। প্রতিটি ভিঘ্বাশয় নালী পশ্চাতে একত্রিত হইয়|! একটি অপেক্ষারুত 

স্থল ডিম্বনালীর স্ট্টি করে । ছুই পাশের ডিন্বনালী (0৮252) আরশোলার 

দেভ্র অস্ধীয় মধ্যরেপায় পুনরায় একত্রিত হইয়! একটি বহিঃ-স্ত্রী-জননতন্ত্রের 
(17255 ) সৃষ্টি করে। বহিঃ স্বী-জননতন্ত্রটি লম্বা! ল্ন্দা চের। ছিদ্র দ্বার 

একটি জনন-খলিতে (02721 70৮০7, ) শেষ হয় । আরশোলার অষ্টম 

ও নবম উদর-দেহখণ্ডের জ্টার্না (5797%2) বা অঙ্কীয় দেহখগু-কুত্তিকা 
সম্পূর্ণভাবে সঞ্চম উদর-দেহথগ্ডের ভিতর ঢাকা থাকা এবং ইহার দ্বারা 
একটি প্রশস্ত স্থানের স্ষ্টি হয়। ইহার, ভিতরেই জনন-থলির ছুইপাশে দুইটি 

শুক্রসংক্রাস্ত থলি থাকে। এই থলি দুইটি বাছিকা নবম দেহখণ্ডটি 

জী. বি, (৩য় )--২০ 



২৯৬ জীববিজ্ঞান-প্রবেশ- ৩য় ভাগ 

জনন-থলির ছুই পারব হইতে অগ্রসর হইয়া একটি ছিত্রে মিলিত হয়। 
। ছুইটি শুক্রসংক্রাস্ত খের (57217227021 52০) আকার দুই 

প্রকারের; একটি থলির স্তায় এবং অন্টি ফাকা ফিতার মত। যৌন- 
সঙ্গমের সময় পুং-আরশোল হইতে আগত শুক্রকীট স্ত্রীআরশোলার শুক্রসংক্রাস্ত 

৫৬ ন* চি 

উপরের হইতে আরশোলার স্ত্রী-জননতত্ত্র দেখান হইতেছে । 
১,২ডিম্বাশয় (0%%11019 ) ; ২, ছিম্থনালী ; ৩, শুক্রসঞ্চয়ী থলি বা ম্পারমাথিকা ; ৪, কোলেটে- 
রিয়েল গ্রন্থিত ৫, গোনাপেংফাইমিস ; ৬, বহিতস্ত্রীজনন-তঙ্গ (80108) 7 ৭, মলাশয়। 

থলির ভিতর জমা হয়। বহিঃ-স্ত্রীজননতত্ত্রের দুই পার্থে একটি করিয়া 
বন্ছশাখাবিশিষ্ট কোলেটেরিষেল ( 001165751 8122) গ্রন্থি বিছ্ধমান | 

এই গ্রন্থ হইতে আগত বাহিকা পৃথকভাবে বহিঃ-স্ত্রীজননতন্ত্রের ছুই 
পাশে প্রবেশ করে। কোলেটেরিয়েল গ্রস্থি-নিঃহ্ত রসের দ্বারাই 

ডিমের আধার (£4-0256) নিমিত হয়; শুক্রসংক্রান্ত থলির ভিতরকার 
শুক্রকীটগুলির জনন-খটির (722121708০7 ) ডিহম্বগুলিকে নিষিক্ত বা 
গর্ভাধান করে। জনন-থখলির ভিতর নিধিক্ত ভিম্বগুলি আটটি করিম্ন! 



আরশোলা ২৯৭ 

ছুই সারিতে মোট যোলটি করিয়া সাজানো থাকে । ইহাদের চারিপাশে 
কোলেটেরিয়েল রস জমা হয় এবং বাঁসাম্বনিক পদার্থ কঠিন হুইয়। 

ভিদ্ব-াধারের হ্ষ্টি করে । আরশোলার ডিথ্ব-আধারকে উ্ধিকা (0০%7৫০2) 

বল। হয়। 

আরশোলার শ্রীজননতন্ত্রে সঙ্গম অঙ্গও বিগ্মান। জনন-থলিটি 
(09621 60%07) বন 
জনন-ছিদ্রে (76,216 0:0:0- 

7076 ) মুক্ত হয়। জনন-ছিদ্রের 

ছুই পার্খে ভিনটি কক্রিয়া যোট 

তিনজোড়া কিকনযিত সঙ্গম 

অঙ্গ বা গোনাপোফাইসিস্, 
(007,27)01)1),515 থাকে। ৫ওনং চিত্র .ূ 

92527 আরশ্েলার ডিম্বাধার বা উথ্থিক। 
ইহ! সঙ্গমের সময় আরশোলার (0০9559০% ) দেখান হইতেছে । 

পুং-জননছিন্র এবং স্ত্রীজননছিদ্র সন্ত 
ছুইটিকে মুখোমুখি আবদ্ধ করিতে সক্ষম । ইহার দ্বারাই সঙ্গম কার্যকরী হয়। 
স্্রী-মারশোলার স্ত্রীজননছিদ্র হইতে যোলটি নিষিক্ত ভিত্বযুক্ত উথ্িকা বাহির 

হইয়া আলে । 

অনুশীলনী 
১। আরশোলার বন্তকে দেহবসমিশ্রিত রক্ত বলা হয় কেন? চিত্রসহ ইহার রক্ত সংবহন-তন্ত 

বর্ণনা! কর। (ঘা) 009 01৩০৫ ০ 000৮:099%০1) 19 61100. £'1।0877809009101010 1010?” 

[0990:109 ৮09 01:০918)75 8790900, 01 0000:0804) /18]) ৪0105019৪90], ) 

২। চিংড়ির কেন্দ্রীয় প্লাযুতস্ত্রের সাহত আরশোলার কেন্দ্রীয় স্্াম়ুতন্ত্রের তুলনা কর। 
€$ 90920908%79 006 697375] 1097:5008 58697) 01 & 7১780 16 901150129 9196১10, ) 

৩। আরশোলার কেজ্ীয় ন্নায়ুতস্ত্রের একটি পৃষ্টাপুর চিত্র অঙ্কন করিয়া উহার বিবিধ 
অংশগুলি দেখাইয়! দাও । (078৮7 8100. 15109] 5 15117109859 89601 01 0109 09:06? 

109:5০098 ৪5369] 04 000708,000, ) 

৪। আরশোলার জননতন্ত্রের বিবিধ অংশগুলি চিত্রসহ বর্ণনা কর। শুব্রসংক্রান্ত থলি 
এবং কোলেটেরিয়েল-গ্রন্থির কাধকারিতা কে? (1068019 000 £670:০0506159 প756900 ০£ 

00005:080)) 1013 ৪01181019 9০601)68, ভড1)65 216 608 15100030705 01 8106770810908] 

580 800 001196929] £197008 01 00087:0801) ? ) 

৫। নিয়লিখিত বিষয়ে যাহ! জান লিখ £--0) দেহরক্ত-গহ্বর, (ঠ) মস্তিষ্ণ, (11) ডিম্বাশয়, 
(1) উতিকা, (দ্) গোনাপোফাইলিস্। (ঞ্াা66 ৪10০: 00698 020 ১0) 10092009008] 

(0) 31815 (12) ০0, (৮) 9০9৮99০8, (ছ) 9970879070175828, ) 



হন্ট সপভ্লরিত্চ্হেল্ 

মেরুদণ্ডী প্রাণী 
কুনো ব্যাঙ 

(70৪80) 

ব্যাঙের বঠ্বাকৃতি, স্বভাব ও আচনশ শৃবেই বিশদভাবে বর্ণনা কর 
হুইয়াছে। 

পৌঠ্িক-তন্ত্ ( 4৯1117061)6215 ৯5 916212 ) 5 

সকল মেকুদণ্তী প্রাণীর পৌষ্টিকতব্্বের দুইটি ভাগ থাকে। মুখবিবর 
(73621 ০2), ) হইতে পায়ুছিদ্র (27%5) পর্যন্ত বিস্তারিত পৌষ্টিক- 

নালী (21577277279 07521) এবং উহ্ভার সংশ্লিষ্ট বিবিধ পুষ্টিগ্রন্থিগুলি 

(1022955/6 01277 ) খাগ্বস্ত হজম কর্রতে সহায়তা করে। এই ছুইটি 

ভাগের একঘ কাধকারিতা ছ্বারাই জটিল ও কঠিশ খাছ্বস্ত সহজ ও তরল 

হয় এবং পৌন্টিক নালীর গাজের কোষ দ্বার! শোষণের ফলে খাছ্যসার রক্তের 

সঙ্গে মিশিয়। যায় । 

পৌষ্টিক-নালী ( 4৯117061502175% (5817981 ) 5 

পূর্বেই বলা হইয়াছে ষে, এই নালীটি প্রাণীর মুখবিবরের সহিত উহার 

পায়ুছিদ্রকে সংযুক্ত করে। এই নালীটিন কোন ক্ষঞ্ল স্ুল, আবার কোন 

অঞ্চল সরু । সাধারণতঃ ইার মধ্যস্থল পাঁকানে! অবস্থায় থাকে এবং অগ্র-পশ্চাদ্ 

ভাগ সোজা হয়। পোঁট্িকনালীর অগ্রভাগেব দ্বার প্রাণী খাছ গ্রহণ 

করিয়া থাকে এবং আগ্রভাগের পরবতী অঞ্চলে খাছাবস্ত ধীরে ধীরে হজম 

হয়। পৌঁট্টিক-নালীর খাগ্ভ হজমকারী অঞ্চলের পরবতী অঞ্চলে খাছাসার 
শোধিত হয় এবং ইনার পশ্চাদ্-অঞ্চসে অপরিপাক খাছ্যবস্ত জম] হয় এবং 

সময়মত বাহিরে নিক্ষিপ্ত হয় । এই লঙ্কা নাঙ্গীটির প্রথম হইতে শেষ পধস্ত 

নিম্নলিখিত অঞ্চলে বিভেদিত, যথ_মুখছিদ্র (1107), মুখবিবর 

(71380021024 ), গাঁসনালী :095০%7%2255 ), পাকস্থলী (5107,207) 

ল্কুত্র অন্ত্র (5772211 1776257706 ), বৃহ আল্্র (1286 177665869১১ এবং 

আবসারণী (0106091) মধ্যে অবস্থিত পায়ুছিদ্ €(0102021 4215276%76 )। 



২৪৯৪ মেকুদণ্তী প্রাণী 
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৫৪নং চিত্র 

কুনো ব্যাঙেব ভিতবকার বিবিধ তন্ত্রের অবস্থা দেখান হইতেছে । 

১, হ্বরযন্ত্রের পর্দা : ২, হাদযন্ত্রঃ ৩, ফুসফুস £ ৪, বিডারস্ যন্ত্রঃ ৫, পাকস্থলী । ৬, বৃক্ধ 

৭ অগ্নযাশয় ; ৮, অস্ত্র॥ », শ্রীহা; ১*, সংযোগী পর্দা বা মিসেনট্র ॥ ১১, মলাশয় ; 

১২, পশ্চাদ পদের স্থান ; ১৩, অবসারণী ছিদ্র ; ১৪, মুত্রথলি ; 

১৫, অবদারণী ; ১৬, শুক্রাশয় ; &৭, স্েহ-পদার্থের ফিতা বা ফ্যাট বডি: 

১৮, পিতৃখলি ; ১৯, ষযকৃৎ; ২০, গবিনী 



৩০০ জীববিজ্ঞান-প্রবেশ-_-৩য় ভাগ 

ব্যাঙের মুখছিদ্রটি ম্যাক্সিলারী ও ম্যানভিৰবল চোয়ালের দ্বার] আবদ্ধ। 
ইহা! বিস্তারিত এবং ইহার ছুইটি খাঁজ প্রায় কর্ণপটহ পর্যস্ত আগাইয়' 

যাইতে দেখা যায়। ম্যাক্সিলারী ও ম্যানডিবল চোয়াল দুইটি বেশ শক্ত 
কিন্ত দস্তবিহীন। ম্যাক্সিলারী বা উপরের চোয়ালটি নভে না. কিন্ত 

ম্যানডিবল বা শিচের চোয়ালটি উঠা-নাম1! ককিম্বা মুখছিদ্রটিকে বন্ধ করে 
ও খুলিয়া দেয়। মুখছিদ্রের ভিতর অঞ্চলটি প্রশস্ত এবং এই অঞ্চলটিকে, 
মুখ-বিবর (2171167; 02৮৮৮ 0৮ 13200210452 ) বলা হয় । মুখ-বিবরেরু 

৫নং চিত্র 
কুনো ব্যাঙের মুখবিবরটি খুলিয়া! দেখান হইতেছে। 

১, অন্তঃ-নাসারদ্ধ; ২, উপরের চোয়াল; ৩, চোখের ছাপ; ৪, ইউহ্চিয়ান নালীর 

ছিদ্র / ৫, ম্বরযন্ত্রের ছিদ্র, ৬, গ্রটিন; ৭, গ্যালেট বা খ্বাসনাপীর প্রবেশ পথ; 

৮ নীচেকার চোয়াল; ৯* ভিহ্বা। 

ভিতরটি পাতলা মিউকাপ পর্দার ছার! পরিবেষ্টিত থাকে । মুখ-বিবরের 

উপরিভাগের অগ্রাংশে পুষ্ঠ-মধ্যব্রেখার পার্থে একটি করিয়া! সুক্ষ ছিদ্র থাকে। 

এই ছিদ্র ছুইটিকে অভ্ভঃ-নাসারন্্া (177:577521 265 07 17766277721 

7০5%% ) বলা হয়| বহিঃ-নাসারক্ধের ভিতর দিয়া খাতাস মুখের ভিতর 

উপরোক্ত ছিত্রেত্র মধ্য দিয়াই প্রবেশ করে। প্রতিটি অস্থঃ-নাসারজ্েরং 



মেরুদণ্তী প্রাণী ৩০১ 

পিছনে গোলাকার সাদা ফোলা দাগ থাকে। ব্যাঙের চোখ ছুইটিকে 

বাহির হইতে চাপ ধিলে মুখ-বিবরের উপরোক্ত গোলাকার ফোলা! দাগ 

দুইটি আরও স্পষ্ট হইয়া উঠে। সুতরাং গোলাকার ফে।ল। দাগগ্ডলিকে * 

চোখের ছাপ (17717255507 07 079 279 ) বল। হয় । চোখের ছাপগ্রলি 

আরও পিঞ্নে দুই চোয়ালের কোণের নিকটে একটি করিয়া ছিদ্র দেখ 

যায়। এই ছিদ্র ুইটিকে ইউস্টেচিয়ান ছিদ্র (12456207527; 42170076276 ) 

বল! হয়। এই ছিদ্র দুইটি মুখ-বিবরকে কর্ণের মধ্যকর্ণ-অঞ্চলের সহিত যুক্ত 
করে। প্রতিটি ইউস্টেচিয়ান ছিন্র উচ্বার পার্শস্ব করণের সতিত মিলিত আছে 

এবং এই মিলনের ফলে যে নালীর স্যষ্টি হয়, তাহাকে ইউস্টেচিয্নান নালী 

(52072 79) বলা ।  মুখবিবরের মেঝের একটি জিহ্বা, 

(10778%6 ) বিদ্যমান । জিহ্বাটি লম্বা ও প্রসারিত এবং ইনার চাঁরিপাশে 

মিউকাস (5741%09%5) পর্দার দ্বারা পরিবেষ্টিত। জিহ্বাটি নিচেকার 
চোযালের অগ্রাংশেক্ সহিত যুক্ত থাকে এবং ইহার মুক্ত দিকটি মুখ-বিবরের 

ভিতরের দিকে বিছ্ামান। জিহ্বার অগ্রভাগে প্রচুর আঠাল গ্রন্থি 

(5501) 212%6 ) থাকে । জিহ্বার হারাই ব্যাউ সজীব প্রাণী (পতঙ্গ) 

আটকাইবরু মুখ-বিবরে প্রবেশ করায়। জিহ্বাটি উন্টাইয়া মুখ-বিবর হইতে 
বাহির হয় এবং পতঙ্গের উপর নিক্ষিপ্ত হয়। ইছাতে পতঙ্গটি জিহ্বায় 

আটকাইয়া যায় ও জিহ্র। তৎক্ষণাৎ সম্কুচিত হইরা পুনস্বায় মুখের ভিতর 
পতঙ্গলহু প্রবেশ করে । প্িহবার পিছনে একটি লঙ্গাল্ষিভাবে চোর ছিন্দ্ 

থাকে । ইহাকে শ্বাসছিদ্র বা গ্রটিস (2105 ) বল। ত্য । এই ছিদ্রটি ব্যাঙের 

দুইটি ফুসফুসকে উহার মুখ-বিবরের স্ছিত যুক্ত করে। 

মুখ-বিবরটি দ্বীরে ধীরে সরু হইয়া যাপ্স এবং গ্রটিসের আরও পিছনে 

উহ স্কুল নল্পাকারে ব্যাঙের দেহের ভিতর প্রবেশ করে । মুখ-বিবরের এই স্থুল 

নলাকার অস্পষ্ট অঞ্চলটিকে পৌঁট্টিক-নালীর গালবিল (72707 ) বলা 
হয়। গলবিলের পরবত্তাঁ অঞ্চল সোজা! দেহের ভিতর নামিরা যায়। এই 

অঞ্চলও বেশ স্থূল এবং ইহার গাত্রও বেশ মোটা। এই অঞ্চলটিকে 

ব্যাঙের পৌষ্টিক-নালীর শ্রীসনালী (085০9৮72455 ) বলা হয়। 
গ্রানালী দেহের ভিতত্ব একটি বাঁকানে! থলির সহিন্ধ যুক্ত হয়। 

গ্রাসনালীর ভিতরকার আন্তরটিতে লম্ব'লম্বিভাবে ভাজ থাকার 

প্রসারণের সময় সম্পূর্ণ খা্ছাপ্রাণীটিকে অনায়াসে পৌঁ্টিক-নালীর ভিতর 



জীববিজ্ঞান-প্রবেশ--৩য় ভাগ 

৫৬নং চিত্র 

কুনো ব্যাঙের পৌঁষ্টিকতন্ব দেখানো! হইতেছে । 
১, অন্ত৮শাসারক্ধ ; ২, চোখের ছোপ; ৩, গ্রিস; ৪, ছিহ্বা ॥ «, গ্রাসনালী ; ৬, যকত; 

*% পিতখলি ; ৮, ডিওডিনান ; ৯, অগ্থাশয় ; ১০, অস্ত্র; ১১, অবসারশী ছিদ্র; ১২, উপবের 
চোয়াল; ১৩, ইটই্টেচিয়ান নালীর ছিদ্র; ১৪, ্বরযস্তে ছিদ্রঃ ১৭, শীচেকার চোয়াল ; 
১৬, কাঙিয়াক সংযোগ; ১৭, পাকস্থলী ; ১৮, পাইলোরিক সংযোগ ; ১৯, সাধারণ পিত্তনালী 

২*, পাতলা সংযোগী পর্দা বা মিসেন্ ; ২১, মলাশয় | 



মেরুদণ্ী প্রাণী 

অগ্রসর হইতে পথ করিয়া দিতে পারে। গ্রাসনালীক্ষ পরবর্তা অঞ্চল 

বাকানে৷ থলির মত। ইহাকে ব্যাঙের পাকস্থলী (50207) বলা হয়। 

পাকস্থলখটির গাত্র পুরু মাংদল এবং ই& অঙ্কীয় মধ)ব্রেখার সীমান্ত ডান 

দিকে বিদ্যঘান! গ্রাসনালী এবং পাকস্থলীর সংযোগস্থ্টি অপেক্গারুত 

সক্ক এবং এই অংশকে কাডিয়েক প্রান্ত (02/2:507%0.) বলে। 

কারণ এই অংশটি ব্যাণের হৃদযল্ের (12792722276) খুপই নিকটে 

বিদ্যমান । পাঁকগ্থশীর অপর প্রাস্তটিকে পাইলোরিক প্রীন্ত (1070 

৯ 

€ণনং চিত্র 
রেখাচিত্রের দ্বার! অস্ত্রের প্রস্থচ্ছেদের কিছু অংশ দেখান হইতেছে । 

১, পেরিটোনিয়ম বা মিউকাস পর্দা; ২, লম্বভাবে অবস্থানকারী পেশী; ৩, গোলাকার বেষ্টিত 
পেশী ; ৪, রক্তবাহী নালী; ৫. সাব-মিউকাসের সংযোগী কলা; ৬, মিউকাস পর্দার 

এপিথিযষেল কোবসমু। 

1770) বলা হয়। এই প্রান্তের ভিতরে গোলাকার মাংশল কপাটিক। 

(77215 ) থাকে । সেইজন্য খাদ্য সহজে এই পথে প্রবেশ করিতে পাবে 

না। এই অঞ্চলটি কাডিয়েক  প্রাস্ত অপেক্ষা সরু। পাকস্থলীতর 
ভিতরকার আস্তরে নলাকার পুট্টিকোষ বিদ্যমান। আম্তরটির আবরণীম্তর 



৩০৪ জীববিজ্ঞান-প্রবেশ- ৩য় ভাগ 

লহ্বালস্বিভাবে ভাজ করিয়া থাকায় পাকস্থঙ্গসীর গহ্বরটি বেশ বড। পুষ্টি 

কোষ হইতে পুষ্টিরস নিঃস্ত কয় এবং ইন্ার দ্বারা খাদ্যপ্রাণীর কিছু অংশ 
হ্জমক্য়। পাকস্থলীর পাইলোরিক প্রান্ত হইতে সরু একটি নালী বাহির 

হইয়া উদ্থীর .স্বিত সমান্তরাল করিয়! উপরের পিকে উঠিয়া যাইতে দেখা 

যায়। নালীটিকে ডিওডিনম (1050251,: ) বলা হয় এবং ইঞ্কা অপেক্ষারুত 

সরু। পৌঁষ্টিক নালীর ডভিএডিনম অঞ্চলটি পাকস্থলীর সক্বধিত স্বচ্ছ, পাতলা 

পেরিটোনিয়ম পর্দার ছারা যুক্ত থাকে । যকৎ ও অগ্র্যাশয় গ্রন্থিগুপণির বাহিকা- 

গুলি একভ্ৰিত হইয়া একটি বাহিকায় পরিণত হষ্টয়া পৌঁ্টিক নালীর ডিণডিনম 

অঞ্চলে মুক্ত কয়। ই্ঞ্কারা পুষ্টিগ্রন্থির €(10/525:5/6 91917 ) বাহিকা হত্যায় 

বছবিধ ্রাপায়নিক উতসেচক বহন করিয়া আনে এবং তদ্ছ্বারা ডিওডিনমেন 

ভিতর খাঙ্গযের বহুল্যাংশ সরল তরল হুয়। 

পাকস্থপসী ও ডিওডভিনম মিলিত হইলে পৌষ্টিক-নালীর এই অঞ্চগগটি 

ইংরেজী অক্ষরের “[”-এব মত দেখায় । ডিওগ্ডনমের পরবতী অঞ্চলকে 

ইলিয়ম (11125 ) বলা হুয়। পৌঁষ্টিকনালীর এই অঞ্চলটি অপেক্ষাকৃত সরু 
ও নরম । ইলিয়ম অঞ্চলটি বেশ প্যাচানো। ইনার প্রতি অংশ পরস্পরের 

সহিত শ্বচ্ছ ও পাতলা পর্দ| বা মিসেনট্রি (51657) ) দ্বারা আবদ্ধ 
থাকে । ডিওভিনম এবং ইলিংম একত্রিত অঞ্চলকে ক্ষুদ্র দান (57211 

1%125:20) বলে। সুতরাং ক্ষুদ্র অস্ত্রের অগ্রভাগকে ডিওডিনম এবং 

পশ্চান্তাগে ইলিয়ম বলা হয়। ডিওণনমের মত উলিয়মের ভিতরকার 

আন্তন্নে লাগি ভাজ দেখা যায়। এইটব্প ভাজের জন্ত ইলিয়মের গহবরে 

(1:27 ) অঙ্গুলীর মত মাংসঙ্ল অভিক্ষেপ দ্রেখা যায়। এই অভিক্ষেপের 
কোষগুলি হইতে পুিরস নিঃশ্ৃত হয় এবং অভিক্ষেপের আবরধী কোষের 

দ্বারা তরল ও সরল খাদ্যরল ব্যাঙের দেহের ভিতর শোষিত হন্ব। শোষিত 

খাদ্যরস পরে রক্তের সঙ্গে মিশিয়া ধায়। এই অভঙক্ষেপগুলিকে ইলিয়মের 

ক্তিলাই (77711) বল! হয়। পৌষটিক নালীর ইলির়ম অঞ্চলই বুগ্ত্তম 
অঞ্চল। এই অঞ্চলের পরবতাঁ অঞ্চলকে বৃহত অন্ত্র (1:5786 176556276 ) 

বলা হয়। পৌঁষ্টিক নালীর এই অঞ্চলটি মলাশয় (132০5 ) এবং অবসারণী- 
(019202) সমন্বয়ে গঠিত । মলাশয় নালীটি বেশ স্ুল এবং লঙ্বায় প্রায় 

এক ইঞ্চি হয়। ইহার পশ্চান্তাগ আরও বেশী স্থল হইয়া অবসারণী অঞ্চলে 

পরিণত হইয়াছে । অবসারণী অঞ্চলে যক্ুৎনালী বা গবিনী (07626), 
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মৃত্রাশয় থলি (072%27173122957) এবং জনননালীগুলি 

(:£927092%01/2 1)%0%5 ) পৃথক ভাবে মুক্ত হয়। অবসার্ণী ব্যাঙের 

ধড়ের পশ্চান্ভাগের শেষ অংশ একটি ছিদ্ডের ছারা বাহিরে মুক্ত হয়। এই 

ছিত্রটিকে পাস্কুছিদ্র (77276 07 01০202 ) বলা হয়। অপরিপাক খাগ্বস্ত 
বা ষাঙ্াকে মল বলা হয়, সেগুলি প.যুছিদ্র দিয়া পৌট্টিক-নালীর মঙ্গাশয় হইতে 

বাহিরে বানর হইয়া যায়। 

৫্নং চিত্র 

যকৃত অগ্র্যাশঘ। পিত্তথলির বিৰিধ নালী এৰং উহাদের সহিত গোষ্টিক নালীর ডিওডিনম 
অধ্চতলর সম্পর্ক দেখান হইতেছে । 

১, যকৃত্যস্ত্বের বিবিধ অঞ্চল $ ৯, যকুৎ নালী; ৩, পিত্তখলি , ৪, সাধারণ পিশ্ুনালী (0০:27- 

[000 13119 19906) ; ৫, সাধারণ পিত্তনালীব ডিওডিনমের প্রল্শে মুখ : ৬, ডিওডিনম ; 
৭, অগ্রাশয় ; ৮, অগ্যাশয় নালী ; ৯, পাকস্থলী । 

প্টুক্ডিগ্রজি 
(10156556155 (5187709 ) 

পৌঁ্টিক-নালীর বিবিধ অঞ্চলের অস্তিরে পুষ্টিগ্রস্থির অবস্থিতি সম্বন্ধে আগেই 
বল! হইরাছে। ইহ! ব্যতীত ছুইটি বৃহৎ গ্রন্থি-স্বারা পৌঁট্টিক-নালীর 
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ভিতরকার খাছ হজম হুয়। সেইজন্য ইহাদেরও পুষ্টি-গ্রন্থি বল! হয়। যকৃও 

(11567) এবং অগ্নযাশয় (12/07825) ইহাদের নাম। যকৃত ব্যাঙের 

বিবিধ গ্রন্থির মধ্যে বুভততম । ইভ] হৃদযন্ত্রের নিয়ে ছুই পার্খে বিছ্ধমান। 

ইহার রুউ গাঢ় লাল । গ্রস্থিটি বেশ পুকু এবং প্রধানতঃ ছুইভাগে বিভক্ত; 

যথা_ডানদিকের যরুৎ-খণ্ড (114: 70/67 10৮9) এবং বামদিকের 

৫৯*নং চিত্র 
প|বস্থলীর ভিহরকার শ্রন্থি (353655০ (1873) এবং অন্ত্রের একটি 

ভলাসের ( 11158) প্রস্থচ্ছেদ দেখান হইতেছে । 

ক, পাকস্থলীর ভিতপকার গ্রন্থি : ১, মুখ-ছিদ্র ; ২, গ্রন্থিগহবর ; ৩, নিউরক্রিয়স ; ৪, সাব- 

মিউকোসা (800:506958% )। খ, অন্ত্রের আস্তরণের একটি ভিলাস ; ১, এই স্থলে শ্বেতসার 

ও শর্করা শোধিত হয় ॥ +, এই স্থলে স্েহ পদার্থ শোষিত হয়; ৩. এই স্থলে আমিনো আাসিড 
শেষিত হয়। 

কালো রেখাটি লসিকা-নালী । উহা! শোষিহ পদার্থ বহন করে। 

যকত খণ্ড (7750 17767 15092 )। যরুৎ্গ্রস্থন্ন বামখণডটিকে আবার অক্পষ্ট- 

ভাবে দুইভাগে বিভক্ত হইতে দেখা যায়। যকৃতগ্রন্থির ভান ও বাম-খণ্ড ছুইটি, 

একটি সরু ও ক্ষুদ্র মধ্যবতাঁ খণ্ডের (17272 1086 ০ 26 1767) দ্বারা 

সংযুক্ত থাকে। সমগ্র যরত্গ্রন্থিটি "পাতলা হ্বচ্ছ পর্দার দ্বারা পরস্পর 

পরম্পবের সহিত যুক্ত থাকিতে দেখা যায়। যর্কৎ ভইতে পিত্ত (911) 
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নিঃত্ত হয়। পি্-রুস গ্রন্থির ভিতর হইতে বনহুসংখ্যক নালীর দ্বার! 

বড যঞ্কও নালীতে (177872610 22/06 5 72219677112) পরিণত হয়। 

মধ্যবতাঁ যকুৎগগ্ডের ডানদিকে একটি গোলাকার গাঁড় সবুজ রঙের থলি 
থাকে। থলিটি আকারে মটরধাণার রে বড এবং ইনার গাঙের 

চামড়া খুবই নরম ও পাতল। হণ্রার থলিটি থলথলে ভূয় । এই থলিটিকে 

পিত্তথলী (0911 7312296 ) বল হয়। যরুৎনালী ছুইটি দুই পারের 

যকুৎ-খণ্ড ইইতে উতপত্তিল।ভ করিয়া এই থলির ভিতব্রে প্রবেশ করে এবং 

পিত্ত নিঃস্তত করে। সুতরাং পিন্ুথলিকে এককথায় পিহ-পঞ্চারী 

থলিও বলা যাইতে পারে। পিভ্তখলি হইতে একটি পিত্তবাহী নালী 
(05280 100০) বাহির হয় এসুং ইহা যকৎ নালীগুলির ৮হিতভ মিক্িত 

হইয়া একটি সংযুক্তপিত্তবাহী নালীতে ( 00177707% 13216 798৫) পরিণত 

হয়। এখন যরুত্গ্রন্থর ঠিক পিছনে ডিওডিনম এবং পাকস্থলীর গ্যবতী 

স্থানে একটি হালকা হলদে রঙের গ্রন্থি থাকে । গ্রন্থিটি প্রধানতঃ লম্বাকৃতি 

এবং উহার প্রান্ত অসম্গান হয়। এই গ্রন্থিটিকে অগ্পটাশয় (7:07625 ) 

বলা হয়। উপরোক্ত সংযুক্ত পিন্ুবাহী নাজীটি অগ্রযা*ফের ভিতর দিয়া 

অগ্রসর হয় এবং অগ্রসর হইবার সময় ইহার সহিত অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 

অগ্র্যাশয় নালী (7১27076402৮ ) ফিলিত হয়ু। এট নালীগুলি 

অগ্র্যাশয় হইতে পুষ্টিরস সংগ্রহ করিরা অনে/। সংযুক্ত পিনন্মহী নালীটি 

এইভাবে ধীরে ধীরে জগ্লাশ্ধ অতিক্রম করিঞা পৌট্রিকনালীর ডিওডিনম 

অঞ্চলে প্রবেশ করে এবং সংঘুক্ত পিস্তবাহী নালীটকে “গ্্যাশর অতিক্রম 

করিবার পর উহাকে সংঘুক্ত পিন্তবাহী শালীরপে অভিঞত না করিয়া 
যরুৎ-অগ্ম7াশয় বসবাহিক! (1707210-772075460 71080) বলা 

হয়। িপ্ডিনমের ভিতর ক্রমাগভ উপন্রোক্ উপায়ে পুষ্টিতস প্রবেশ বরে 

এতং ইহার দ্বারা ডিওভনমের ভিতরকার বিবিধ খাছ হজম হ্। 

সল্িশাক্কজ্িলালন 

(71007277520) 01 10856. 01018 ) 

ব্যাউ মাংসাশী প্রাণী। জীবিভ পতঙ্গ, কচ] ও ছোট ছোট শানুক প্রভৃতি 

ইহাদের খাদা। আগেই বলা হইছে যে, উহার জিহ্বার দ্বারা সজীব 

প্রাণীদের আটকাইয়া মুখ-বিবরে শুবেশ করায় এবং ছিদ্রটি বন্ধ করিয়া 



৩০৮ জীববিজ্ঞান-প্রবেশ-_৩য় ভাগ 

দেয়। ইহাতে যখন প্রাণীগুলি জ্ঞান হারাইয়া ফেলে, তখন ব্যাঙ উহাদের 

গিলিয়া ফেলে (। চোগ্কালে দাত না থাকার কুনো ব্যাঙ মুখবিবরের ভিতরে 

খাদাপ্রাণীকে চিবাইতে পারে না। গ্রাপনালীর ক্রমাগত সঙ্কোচন ও 

প্রনারণের ফলে ব্যাঙ সহজে খাদ্যপ্রাণীটকে গিলিয়া ফেলিতে পারে। 

ব্যাঙের খাদ্য সাধারণতঃ ছয় প্রকারের হর; যথা প্রোটিন, জলঅঙ্গার, 

ন্েছপদাঞ্থ, খনিজ জবণ, ভিটামিন গুজল। শেষ তিন প্রকারের খাদ্য জলে 

দ্রবীভূত অবস্থায় থাকা উচ্াদের পরিপ।ক করিতে হয! খাদ্যগুলি সহজেই 

ব্যাপন প্রর্িয়ার দ্বারা পাকস্থলী বা অস্ত্রের ভিতরকার আসন্তবের কোষের 

ভিভবু সোজানস্থজি শ্রবেশ করে এবং বক্কর সহিত মিশিয়! যায় । কিন্ত 

প্রোটিন, জঙঙগার ও শ্রেহপদার্থ খাদ্যগুলি ব্যাউ মূলত: কঠিন ও জটিল 

রাসায়নিক অবস্থার গ্রহণ করে। ইহাদের পরিপাক কবিতে হইলে খাদ্য- 

গুলিকে সরল ও তরল করিতে হয় এবং তখ্েই ইহার] অন্্রকোষের দ্বার! 

শো'বত হইতে পারে। বিবিধ পুষ্টিগ্রস্থির রসের ভিতর নানাপ্রকার 

রালায়নিক উগ্তলেচক (77%5779 ) দ্বারাই কঠিন ও জটিল খাছগুলি সরল 

ও তরলে পরণত ক্য। সকল প্রকার বাসায়নিক উৎসেচকের কয়েকটি 

নিরিষ্ট ধর্প আছে। প্রথমতঃ, প্রতিটি উতসে5ক বিশেষ রাসায়নিক মাধ্যমে 
কাজ করিতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, এক একটি উতৎসেচক নির্দিষ্ট খাছ্যকে 

ক্ূপাস্তরিত «করিতে সক্ষম হয়। তৃতীয়তঃ, উৎসেচকগুলি বিবিধ খাছোর 

রূপান্তর ঘটাইলে ডগাদের প্রকৃতি বা আয়তনের কোন ক্ষতিবৃদ্ধি হয় না 

বা উৎসেচকগুদলি যেমনটি তেমনই থাকিয়া যায়। সাধারণতঃ কঠিন 

খাদ্যগুলিতে জল-অণু (77207 %5012012 ) প্রবেশ করাইয়া উৎসেচকগুলি 

উহ্নাদের দ্রবীভূত করিয়া তরল ও সরল করে। এই শ্রক্রিয়াকে জলামশ্রণ 

প্রক্রিয়া (73507015515 ) বলা হয়। প্রোটিন খাদ্যকে সরণ ও তরঙ্লকানী 

উৎসেচককে, প্রো টিওলাইটিক উৎসেচক (07045010610 9721772 ) বলে । 

সেইরূপ জঙ্গঅঙ্গার ও নেহপদার্থ সরল ও তরলকান্নী উৎসেচকগুলিকে 

যথাক্রমে আামীইলোলাইটিক ও লিপোৌলাইটিক (2%91914৫6 47৫ 
1,0190107620 0122177712 ) উৎসেচক বলা হয়। 

ব্যাঙের মুখবিবরের ভিতরে বা গ্রাসনালীর অভ্যন্তরে কোন প্রকার 
পুষ্টিগ্রস্থি না থাকায় পৌঠিকনালীর এষ ছুইটি অঞ্চলে খাদ্য পরিপাক হুয় 

ন।। গ্রাসনালী খাঘ্যপ্রাণীটিকে পাকস্থলীর ভিতরে প্রবেশ করাইয়া দেয়। 
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পাকস্থলীর ভিতরকার আস্তরে প্রচুর গ্রন্থি থাকে। এই গ্রন্থি হইতে 

হাইড্রোক্লোরিক আ্াসিড (77727007106 202 --1701. ) নিঃহ্ত হুয়। 

খাদ্যগুলি খণ্ড খণ্ড হইয়া যায় এবং পাকস্থলীর গ্রন্থি হইতে একপ্রকার 

উৎ্সেচক শিঃশ্ছত হ্যু এবং ইহ] খাদ্য হইতে প্রোটিন অংশকে আংশিকভাবে 

পরিপাক করে। সুতরাং পাকশ্থলীরু উৎস্চেকটি আযিড বা জগ 

রাসায়'নক মাধ্যমে কাজ করে। এই উৎসেকটিকে পেপসিন (2252) 

বল। হয় এবং হা] কঠিন প্রোটিন খাধ্যকে অঙ্গ রাসাগনিক মাধ্যমে 

অপেক্ষাকৃত সরল পেপটোন (7970%6 ) প্রে।টিন পানণ্যে রূপাস্কারত করে। 

ব্যাঙের পাকস্থলীতে বেশ কিছুঙ্গণ খাদ। জমা খাকে। ইঞার পর খাদ্য ধীরে 

ধারে নরম “দল-পাক্ানে! অবস্থায় পাইলোগিক প্রান্তবের তিতর 1দয়। 

পৌষ্টিকনা'লীক্স ডিও[ডনমের ভিতর প্রবেশ করে। 

পৃবেই বলা হুইর!ছে যে, য্কং ও অগ্র্যাশর পুষগ্টি-গ্রন্থি হইতে রস, যরুৎ- 
অগ্ন্যাশয় বাহিকার হারা বাকিত হইয়া, ডিওাঁভনমের ভিতর প্রবেশ করে। 

য্কৎ্গ্রন্থির পিত্ত ক্গারজাতীয় হওয়ায় পাকস্থলীর অন্র সবপ্রথমেই রাসায়নিক 

প্রক্রিয়া অন্ুলারে ক্ষরপ্রাপ্ত হইয়া যায়। উঞছাতে পাকস্থঙ্গীর পেপসন 

উৎসেচক ডিও|ডনমের ভিতর অস্নের অভাবে কাজ করিতে পারে না। 

পিত্ত খাঙ্গের ভিতরকার ব্যাকটিবিয়া ধ্বংস করে এবং ইন! রাসায়নিক 

সংকেতে ক্ষারীয় হওয়াতে, অগ্রাশয়ের বিবিধ উৎসেচকগুতে ক্ষার- 

রাসায়নিক মাধ্যমে কাজ করিতে পারে। স্থতরাং পিত ছাড়া জগ্র্যাশয়ের 

উৎসেচকগুলি কোন কাজ করিতে পারে না। অগ্রাশয় গ্রন্থি হইতে 

ভিন প্রকাকের উৎসেচক নিঃহুত হয়; ষথা_(৯ ট্রাইপলিন (7:75 ) £ 
ইহা অবাশষ্ট প্রোটিনজাতীর খাদ্যকে পেপটোনে পরিবতিত করে। 

(32) আামাইলপ. সিন (27779197517) 5 ইহা খাদ্যকে জল-অঙ্গার অংশ- 

গুলিকে শর্করায় পরিণত করে। (8? স্টিষ্বেপসিন (5/92257% ) 2 ইহা 
অেহজাতীয় খাদ্য অংশ ধীরে ধীরে তরল ও সরল করিয়। পেকঅযে 

(1620 2০ ) এবং স্িসারিনে (01056) রূপান্তরিত কৰে। ক্ষার 

সংস্পর্শে গ্েহপদাথগুলি সাবানের ফেনার স্ষি করে। ইনার দ্বার সমগ্র 

খাদ্য অপেক্ষারুত দ্রুতগতিতে পৌঁষ্টিক নালীর ভিতর দিয় অগ্রসর হইতে 
পারে। বরুগগ্রস্থি প্রত্যক্ষভাবে পুষগ্িপ্রণালীতে অংশ গ্রহণ না করিলেও 

পরোক্ষভাবে ইহা অগ্নাশয় উতৎসেচকগুলিফে কাজ করিতে দেয়। 
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ভিওডিনমের ভিতর খাদ্য প্রায় পরিপাক হইয়া! যায় এবং ইহার সংকোচন 

ও প্রসারণেপ ফলে খাদ্যশ্নোত ধীবে ধীরে ক্ষুদ্র অস্ত্রের শেষভাগ বা পশ্চাদ্ 

দেশের ইলিঘ্ম অঞ্চলে প্রবেশ করে। ইলিয়মের ভিতরুকার আস্তরকোষ 

হইতে এরিপসিন (6795) নামক উৎসেচক নিঃস্থত হয়। ইহ! 

পেপটোন পদ্দাথগুলকে আরও সরল ও তরল পদার্থ বা আাীমিনো- 
আযাসিডে (27770 202) পরিণত করে। সেইবূপ শর্করা পদার্থগুলি 

প্রকোজে (9150952 ) পরিণত করে। এইবপে ইলিয়ম অঞ্চলে খাদ্যবস্ত 
সম্পূর্বপে সরল ও তরল অবস্থায় পরিণত হয়। ইলিয়মের ভিতরকার 

আন্তরে লম্বালশ্বিভাবে অসংখ্য ভাজ আছে। ভাজের অংশটি অভিক্ষেপের 

মত দেখার । এইরূপ ভাগ্কে ভিলাই (7721) বল! হয়। ভিলাইয়ের 

ভিতর একটি ধমনী প্রবেশ করিরা জালকাকারে বিস্তারলাভ করে এবং উহ 

হইতে জালকাকারে ধীরে ধীরে একটি শিরার উত্পতি হয়। ভাজের কোষ- 

গুলি ধীরে ধীরে খাদ্যপার শোষণ করে এবং ভাঙা রুক্তে মিশ্রিত হয়। রক্তের 

মাধ্যমেই বিবিধ অঙ্গের কোষে এই খাদ্যরস পৌছায় । খাঁদ্যরস কোষে 

পৌছিলে উহা সাঁইটোপ্রাজমে পরিণত হয়। অতিরিক্ত খাদারস ব্যাঙের 

বিবিধ অঙ্গে সঞ্চিত হয়। বরুত্গ্রন্থির ভিততে ও কঙ্কাল পেশীগুলিতে 

প্রুকোজ প্রাইকোজেনে ( (16956. 60727676902 20 211/00261, ) 

বপান্তরিত হুইয়। সঞ্চিত তয়। ম্েহপদ'থগ্চলি (1225) চবি ফিতাষ্ব 

(1772 802£65 ) পরিণত হইয়া ঘা টের দেহের ভিতর জমা থাকে । অতিরিক্ত 

আযামিনে'-আযাসিভ মুন্রাকারে পেচপ-ছিদ্র দিয়া দেহের ভিতর হইতে বাহিত 

হইয়া যায় । অপরিপাক থারাগ্ুজি মলাশয়ে জমা হইয়া থাকে এবং সময় 

অন্তষাধী বাহিরে নির্খেপ্তু ভয়। 

শর্র- ৩৪৯-০ল৪ অহন জিল্ে 

€€1100186015 ০৮%56127 ) 

সংবহনতন্বের দ্বারা প্রাণিদেকে খাধ্যপার, অকিজেন ও কোষের রেচন 

প্রব্যগুল উচ্থার এক অংশ হইতে অন্ত অংশে প্রবাহিত হয়। একপ্রকার 

জলীয় সংযোগ-কলার মাধ্যমেই উপরোক্ত পদার্থগুলি সরবরাহ হয়। এই 

জল"য় স'যোগ কল্গাকে রক্ত (31099 ) বলে; ব্যাঙের হাদযন্ত্র (13227) 

উচ্ভার সংকোচন ও প্রদারণের দ্বার ব্ক্তম্্োতকে দেহের সর্বাঙ্গে ছড়াইয়া 

দেয় এবং আবার দেকের সর্বাহগ হইতে সংগ্রহ করিয়া আনে বা ফিরাইয়া 
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আনে। যে সকল রক্তবাহী নাসিকার ভ্বারা রক্ত হৃদ্যস্ত্ হইতে দেহে 
ছড়াইয়] পড়ে, তাহাদের ধমনী (25725 ) বলা হয়। এইরূপ ধমনীগুলি 
হাদ্যন্ত্র হইতে বাহির হইয়া পুনঃ পুনঃ বিভাজনের দ্বারা বহু ক্ষুদ্র ক্ষুত্র 
নালীতে পরিণত হয়। এই নালীগুলি দেহের বিভিন্ন অঙ্গের কলার 
ভিতর আরও সরু সক্ক নালীতে বিভক্ত হ্ইয়1 প্রবেশ করে। এই নালীগুলি 

অতীব সুন্দর এবং ইহাদের গাত্রও খুবই পাতলা । ইহার! কলার প্রতিটি 

কোষের চারিপাশ পরিবেষ্টন করিয়] থাকে । কলার দিক হইতে সেইরূপ 

দ্বিতীয় একধরণের সুক্মসনালী বহু সংখ্যায় বাহির হইয়া, পরে একটি নালীতে 

পরিণত হয় এবং কল! হইতে বাহির হইয়া আসে। কলার এইরূপ অসংখ্য 
কোষ পরিবেষ্টিত নালীজালকগুলিকে এককখায় জালক ( 091112725 ) বলা 

হয়। কলার দ্বিতীয় ধরণের হুম্মনালীগুলি বহু সংখ্যায় বাহির হইয়া একটি « 

নালীতে পরিণত হইয়! কলা হইতে বাহির হুইয়! আসে । এই একত্রিত নালীকে 

শিরা (779৮) বলা 

হয়। সৃতরাং কলায় ধমন 

জালকের সাহায্যে বুস্ত 

সরবরাহ করে এবং কলার 

অপর প্রাস্ত হইতে জালকেন 

সমন্বয়ে রক্ত সংগৃহীত 

হইয়া শিরার স্যা্ট করে। 

ধমনীর রক্ত প্রত্যক্ষভাবে 

কলার কোষগুলির প্রয়ো- ও 

জনীয় খাগ্য-রস ও অক্সিজেন সি ২ 

সরবরাহ কন্গিতে পারে না। ধমনী হইতে জালকের দ্বারা শিরার উৎপত্তি 

কোবষগুলি ধমশীর জালিকার দেখান হইতেছে। 

দ্বার] পরিবেছিত থাকার ১, শ্রিরাঃ ২, ধমনী । 

সময় উহাদের পাতলা! দে€য়াল বা গাত্র হইতে খাগ্যরস এবং উহাতে ভ্রবাঁভৃত 

অক্সিজেন ইত্যাদি ব্যাপন-ক্রিয়ার দ্বারা বাহির হইয়া আসে এবং কোযগুলির 

ধাকে ফাকে জম] হয়। ধমনীর জালিকার দেওয়াল হইতে নিঃসৃত এই পুষ্টি 
রসকে লসিকা (1:77%9% ) বল হনয় । এই লসিক। হইতেই কোষগুলি 

প্রয়োজনীয় খাগ্করস ও অক্সিজেন শোষণ কনে এবং ইহার পকিবর্তে কোষ 

জী. বি. (৩য়)--২১ 
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কইতে কার্বন-ডাকসাইভ ও নাইনট্রোজেনঘটিত রেচন পদার্থ জলীয় অবস্থায় 

নিঃহৃত করিয়া লসিকায় জমা] করে। ইহার পর লসিকা হইতে বিশেষ 

ধরণের অসংখ্য লসিকা নালীর (177972::05 ) উৎপত্তি হয় এবং ইহানা 

একত্রিত হইয়া দুষিত লসিক-রসকে প্রবাহিত করিয়া শিরার সহিত মিশ্রিত 

৬১নং চিত্র 

ধমনী ও শিরার প্রস্থচ্ছেদ দেখান হইতেছে | ” ৮ 

ক, ধমনীর প্রস্থচ্ছেদ্ ; ১, টিউনিকা মিডিয়ার ( 11520105 

21601%) প্রসারণশ'ল প্ণৌসমুহ ; ২, টিউনিক এড- 
জে্টসিয়ারা  (1020105 ঠ0527066)5 ) তগ্ত, 

৩, টিউনিক1 ইন্টারনার (গৃগঞ0808 100708]) কৌধ- 

সমৃহ। খ, শিরার প্রন্থচ্ছেদ ; ১, টিউনিক1 এযাডভেন্টা- 

[সার তন্ত; ২. টিউশিকা মিডিয়ার পাতলা প্রসারণ- 

প্লীল পেশী; ৩, টিউনিকা ইণ্টারনার কোষ; 
৪, সংযোগী তন্ত। 

করে। সুতরাং লসিকারই 
প্রয়োজনীয় খাছ্ারস ও 

অকিজেন কোষে কোষে 

প্রত্যক্ষভাবে সরবরাহ করে। 

আবার উহ্থার ভিতরেই 

কোষগুলি যাবতীয় রেচন 

দ্রব্যঃ যথাকাবন ডায়ক- 

সাইড ও নাইট্রোজেনঘটিত 

দুষিত পদার্থ জমা করে এবং 

তথা হইতে দুষিত পধাথ- 

গুলি শিরায়, শিবায় প্রবেশ 

করে। স্বতরাং ইহার 

ছার! বুঝা যায় যে, রক্ত- 

সংবহন-তন্ত্রের ধমনী বা 

শিত্পা কেহই প্রত্যক্ষভাবে 

খাগ্রস ইত্যাদি সরবরাহ 

বা রেচনপদার্থ নিষ্কাশন 

করিতে পারে না। ইহারা 

সর্বতোভাবে লপিকাতত্ত্রের 

সহিত যুক্ত। নধীর সেতু 
যেমন উহার দুই ধার যুক্ত 
করে, সেইবধপ লসিকাতন্ত্ 

একদিকে ধমনীকে এবং 

অন্যদিকে শিরাঁকে যুক্ত 

করে। স্তরাং সংবহনতগ্ত্র (01701810109 595151% ) লাসকা-সংৰহুন 

প্রণালী (1,777 50597) এবং ব্রক্ত-সংবহনছন গ্রণালী একজ্রিত 
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হুইক্সা গঠিত। হৃদ্যস্ত্র হইতে ধমনীগুলি বাহির হইয়া দেহের সর্বাঙ্গে রক্ত 
সরবরাহ করে এবং দেহের সঙ্গ হইতে শিরার দ্বার বুক্ত পুনরায় হাদ্যন্ত্রে 

ফিপ্রিয়! আসে। ইহাকেই সংবহননতন্ত্র (07051460970 52591 ) বলে । 

লমিকানালীগুলি কোধাস্তর-বন্র হইতে লমিকারম সংগ্রহ করিয়া লসিকা- 

তন্ত্রের নটি করে এবং কোষাস্তর ব্ন্ত্রগুলিকে (1161-0911512 52265 ) 

ধমশী-জালিকা হইতে নিঃহুত খাঙ্চরসে পূর্ণ করিতে সহায়তা করে। 
কাধকারিতা ব্যতাঁত ধমনী ও শিরার গঠন-প্রণালীতে প্রচুর প্রভেদ থাকে। 

ধমনীর দেওয়াল বা গাত্রটি তিনটি স্তরের সমন্বয়ে গঠিত। ইহার বাহিবের 

সভরটি আবরণী তন্তকলার (770%5 £55%9 ) দ্বার! গঠিত। ইহাকে 
টিউনিক। গ্যাডভেন্টিসিয়া। (154 22৮2%/%2) বলা হয়। ধমনীর 
দেওয়ালে মধ্যম শুরটি স্থল অনৈচ্ছুক পেশী দ্বারা গঠিত। এই পেশগুলি 

ধমনীকে পরিবেষ্টন করিয়া! থাকে । ইহাকে টিউনিক। মিডিয়া! (762 

116712 ) বলা হয়। ধমশীর দেওয়ালের তৃতীয় বা শেষ স্তরটি সক্কোচন- 

প্রসারণশীল রঙ্ছুকলার (15157017765 ) দ্বার! গঠিত এবং ইহাকে টিউনিকা। 
ইন্টারন। (75102 17772 ) বলা হয়। ধমনীর দেওয়ালে উপযুক্ত 

তিনটি স্তরের মধ্যে তৃতীর স্তরটি বা টিউনিকা ইন্টারন। সঙ্কোচন-প্রদারণশীল 

হাওয়ায় উহা সহঞ্জে ছিডিতে পারে না। কিন্তু শিরার দেওয়ালে উপরোক্ত 

তিন প্রকারের স্তর থাকিলেও উহ্থার টিউনিকা ইন্টারনাতে সঙ্কোচন- 

প্রসারণশীল রজ্জুকলা থাকে না। উপরজ্ত দ্বিতীয় শুটিতে পেশীকলা 

থাকিলেও উহ! খুবই পাতলা । ফলে শিরা সহজেই ছিড়িয়া যায় বা চাপে 

ফাটিয়া যায় । ধমনীর গহ্বরের (1,727) ব্যাস শিরায় গহবরের ব্যাসের 

চেয়েও কম। আবার প্রধান প্রধান শিরার ভিতবেও একমুখী কপাটিক। 

থাকে কিন্তু কপারিকার অস্তিত্ব ধমনীর ভিতর থাকে ব1। । 
পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, রক্ত একপ্রকার জলীয় সংযোগ-ফল। ইহার 

রঙ লাল। রুক্তের মধ্যে ব্ক্তকণিক] এবং রক্তরস বিছ্যমান। বুক্তকণিকা- 

গুলি রুক্তরসের ভিতর নিমগ্ন থাকে । রক্ত হইতে রুক্তকণিকাগুলি বাদ 

দিলে রক্তরসের (10125772 ) রঙ যে খড়ের মত হালক1 পীতবর্ণ, তাহা 

জানা যায়। রক্তরসের ভিতর খাগ্চসার, রেচন পদার্থ, উদ্বোধক 
€(75077,0%65) এবং অক্ষিজেন প্রগতি গ্যাস ভ্রবীভূত হইয়া থাকে। 

রক্তের বক্তরসই প্রধান সরবরাহের বাহন। নানাবিধ ব্ক্ত-কণিকার 
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€731008 0০017450195 ) মধ্যে প্রধানতঃ তিন প্রকার কণিকাই প্রধান ৮ 

যথ।-_ 

(৫) লোহিত রক্ত-কণিক1 বা এরিখথে সাইটস, (7৪৫-৪1০০৫ 
0:০717%50195 07 47707700765 )5 এইরূপ কণিকাগুলি আকারে প্রায় 

গোলাকার এবং ইহার দুইদিকই উত্তল (0০%/2%)। প্রতিটি কণিকা এক 
একটি কোষ বিশেষ । প্রতিটি কণিকায় একটি করিয়া স্থম্পষ্ট নিউক্লিয়স দেখা 

যায়। প্রতিটি লোহিত রক্ত-কণিকার ব্যাম প্রায় ১৫ হইতে ১৬ মাইক্রা! 

( এক মাইক্রা_ এক মিলিমিটারের হাজার ভাগের একভাগ )। 
লোহিত রক্ত-কণিকার নিউক্লিয়মে লৌকঘটিত প্রোটিন পদার্থ বিগ্মান। 

ইহাকে হোমোগ্নোবিন (120977041০৮%% ) বলা হয় । নিউক্লিয়সের হোমো- 
প্লোবিন অক্িজেন কণাগুলিকে তীব্রভাবে আকর্ণ করে এবং অক্সিজেনের 

সহিত মিলিত হুইয়া অক্সিহোৌমোগ্রোবিনে (02)/-%097,04109%% ) 
পরিণত হয়। অক্সিহোমোগ্লোবিনের রঙ লাল হওয়ায় রক্ত-কণিকাগুলিকে- 

লাল দেখায় । এইজগ্ঠই ব্যাঙের রক্ত লাল। রক্তে লোহিত রুক্ত-কণিকা 

প্রচ পরিমাণে থাকে । কাচের ল্গাইডে এক কিউবিক মিলিমিটার 

আয়তনের উপর ব্যাঙের রক্তস্তরে প্রায় চার হইতে পাচ লক্ষ পর্যস্ত লোহিত 

বক্ত-কণিকা দেখা যায়। লোহিত রুক্ত-কণিকার নিউক্লিয়সের মধ্যে 

হোমোগ্নেবিন থাকায় রক্ত অক্িজেন শোষণ করিতে পারে এবং দেহের 

সর্বাঙ্গে রক্তের মাধ্যমে তাহা! সরবরাহ করে। হোমোয্লোবিন যখন অক্িজেনের 

সংস্পর্শে আসিতে পারে না, তখন ইনার রঙ কালচে হয়। লোহিত রুক্ত- 

কণিকা! হাড়ের মন্জীর ভিতর হইজে স্যি জ্যু। 
(&) লোহিত রক্ত-কণিকার তুলনায় শ্বেত রক্ত-কণিক। (7%77%5- 

10902 0077%50125 ০1120009795 ) সংখ্যায় অনেক কম। কাচের 

সাইডে এক কিউবিক মিলিমিটার আয়তনের উপর ব্যাঙের রক্তন্তরে প্রায় 

চার হইতে পাঁচ হাজারের মত শ্বেত রক্ত-কণিক1 দেখা যায়। ইহাদের 
আকার ক্ষুদ্র এবং প্রতি কণিকায় নিউক্লির়স আছে । নিউক্রিয়সে হেমো- 

প্লোবিন নাথাকায় ইহার! বর্ণহীন। শ্বেত রক্ত কণিকার কোন আকৃতি বা 

আকার নাই। ইহারা আযামিবার মত সর্বদাই আকার পরিবর্তন করে। 
আযামিবার মত ক্ষণপদ (56%20704/2 ) সষ্টি করিয়া ইহা প্রয়োজন মত 

চলাফেরা করিতে পারে। এমন কি দরকার হইলে ইনারা রক্তবাহী নালীর 
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"পাতলা! জালিকার মধ্য দিয়াও যাতায়াত কবিতে পারে। শ্বেত রজজ- 

কণিক দেকের ভিতরকার কোষেও ক্ষতিকারক জীবাণু ধ্বংস করে। 
বঞ্িবাগত জীবাণু রূক্তে প্রবেশ করিলেই শ্বেত বুক্ত-কণিকাগুলি উহাকে 

পরিবেষ্টন করিয়া নিজ নিজ ক্ষণপদের সাহায্যে ধ্বংস কৰে এবং প্রাণিদেহকে 

জীবাণুমুক্ত করে । স্বতরাৎ শ্বেত রক্ত-কণিকা প্রাণিদেহকে বিবিধ শক্রু, ষথা_ 
ব্যাক্টিরিয্া ও জাবাণু হইতে রক্ষা! করে এবং সেইজন্য ইহাকে দেক্রে প্রহরী 

বলা হুয়। ইহ ব্যতীত অস্ত্র অঞ্চলের ভিতরকার আন্তর হইতে স্সেহবিন্দু সংগ্রহ 

করিয়া উহ পুনরায় রক্তবাহী নালীর ভিতর জমা করাও শ্বেত রক্ত-কণিকার 

দ্বিতীয় কাজ। স্থুতরাং খাছ্-সরবরাছেও ইহার ভূমিকা উল্লেখযোগ্য । 

৬২নং চিত্র 

বিবিধ রক্ত-কণিকা দেখানো হইতেছে । 

ক' লোহিত রন্ত-কণিক] (17562009569) ; খ, মনোসাইট : গ, লিশ্ফোসাইট (11707015005 66) 

ঘ, থ.স্বোসাইট (ুহ:০0০১০০5$৪) ; উ, নিউরোসাইট বা নিউরোফিল ; চ, বেসোফিল ; 
ছ, ইওসিনোফিল (71991007181) | 

(2) থ.ন্বোসাইট্স (117101010005665 ০: 73109090 191866120 ) £ 

ইহ! সরু, স্থচালো, নিউক্লিপ্সবিশিষ্ট একপ্রকার বুক্ত-কণিকা। কোন 
স্থান কাটিয়া গেলে রক্ত বাহির হুয়। ” তখন এইরূপ রুক্তকোবষগুলি দ্রবীভূত 
'হুইয়া একপ্রকার উৎসেচক হষ্টি করে। উৎসেচক রক্তের ফাইব্রিনো- 
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জেন (77/%:0£6% ) পদার্থকে কঠিন স্থতার মত ফাইভ্রিনে (77775) 
পরিণত করে। ফাউব্রিন রক্ত-কণিকাগুলিকে জড় করিয়া দেয় এবং ইহার 
ফলে কাটা-স্থানে উহ] জমিয়। যায় এবং কাট? মুখটিকে বন্ধ করিয়া দেয়) রক্তের 

জমাট-বাধ! প্রক্রিয়াকে ঝক্ত-তঞ্চন (010:%6 ) বলা হয়। 

র্তকণিকাগুলি ক্ষয়প্রার্থ হইলে উহা প্লীছায্ (51527 ) জমা হয়। ইহা 
ব্যতীত গপ্রাহার রুক্তকণিক ভবিষ্যতের জন্ত জম] থাকে এবং শ্বেত রক্ত” 

কণিকাখুলি ল্লীহার ভিতরে বিভাজনের দ্বার! বৃদ্ধিলাভ করে। লপিকা- 

গ্রন্থির মধ্যে একপ্রকার ছোট ছোট শ্বেত ব্ক্তকণিক' থাকে । ইহাদের 

লিমফোসাইটস (7.)7/579০)795 ) বলা হয়| লিমফোসাইট্স রক্ত-কণিকার 
কোষের সাইটোপ্লাজন দ্রানাপূর্ণ নহে। দেহের সকল শ্বেত রক্ত-কণিকার 
মধ্যে লিমফোসাইট্স্ কণিকা চার ভাগের একভাগ থাকে। দ্বানাপুর্ণ' 
(£7/2%12 ) সাইটোপ্রাজমবিশিষ্ট শ্বেত রক্ত-কণাগুলিকে আবার গ্রানুলো- 

সাইট স (£75:%190%65 ) বল! হয় । যে সমস্ত গ্রান্থলোলাইটুস আযাসিডের 
মাধ্যমে রঙ ধারণ করে, তাহাদের আাঁসিডোফিল (2.0207%8] ) বলা হুয়। 

আবার যে সমস্ত গ্রান্লোসাইটূস ইওসিন রঙের দ্বার রঙিন হয়, তাহাদের 

ইওসিনোফিল (7952:07%] ) বল। হয় । সেইবপ বিবিধপ্রকার রঙ ধারণের 

ক্ষমত1 অনুযায়ী আবার গ্রান্থুলোসাইট্সকে বেসোফিল (25027%), 
নিউরোর্টফল (79৮/07£1) ইত্যাদি নাষও দেওয়া হইয়া থাকে । 

প্রাণিদেহে রক্তের প্রকৃত কার্ষকাধিত1 কি, তাহার গবেষণা এখনও শেষ 

হয় নাই। ভ্রণ হইতে প্রাণিদেহের বুছির সময় ইহা ভ্রণের মধ্যত্বক (7465০. 
2871781 12767 ) হইতে উতৎপওশা৬ কনেে। শ্রাণিদেহের প্রতিটি কলা ও 

কোবের সজীবতা ও তাহার বিকাশ রুক্তের উপর সম্পূর্ভাবে নির্ভরশীল । 
রক্ত দেহের প্রতিটি কোষের জলের সমতা €90%2110726501% 01 12697 

001£817% ) রক্ষা! করে । কোন-কোষের সাইটোপ্লাজমে উহার সজীবঙার জন্য 

কত পরিমাণ জল দরকার, তাহার সরবরাঞ্ রক্তই করিয়া থাকে । লোহিত 

রুক্ত-কণিকার নিউক্লিয়দের ভিতর হোমোগ্লোবিন থাকায় উহ1 অক্সিজেন 

শোষণ করিয়া লয় এবং প্রতি কোষে কল! বা খাছ দছনের জহ্য সরবরাহ্ 

করে। এই দহুন-ক্রিয়ায় কল! বা খাছ্যেতর ভিতরকার স্থিরশক্তি গতি 

শক্তিক্ূপে বাহির হুইর়া' আসে এবং *্এই গতিশক্তি হ্বারাই প্রাণী উচ্থার' 

যাবতীয় জৈবনিক কার্ধ সম্পন্ন করে। পৌঁটটিক নালীর অস্ত্র অঞ্চলের, 
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ভিতরকার দেওয়ালে ভিলাইগুলির সাহাষ্যে খাছাসার বকের ভিতর প্রবেশ 
করে। রক্ত এই খাগ্যসার বক্তরসের সহিত বহন করিয়া প্রতিটি কোষে 
সরবরাহ করে। স্ইেরূপ রক্তকোষ বা কলা হইডে শিরার দ্বারা ফিরিবাঁর সময় 

কোষ বা ক্লুলার কার্বন-ডায়কসাইড ও রেচন পদার্থ গুলি বহুন করিয়া আনে এবং 

বিবিধ তন্ত্রের দ্বার বাহিরে নিক্ষেপ করিবার ব্যবস্থা করে। পূর্বেই বলা হুইফ়াছে 
যে, শ্বেত বক্ত-কণিকা! ব্যাকৃটিহিয়। প্রভৃতি জীবাণু দেজে প্রবেশ কারয়া রক্তে বা 

লসিকার প্রবেশ করিলে উহ্ভাদের আক্রমণ করিয়। মারিয়া ফেলে । ফলে প্রাণীদের 

রোগমুক্তি হয়। রক্তরসের মাধ্যমে উদ্ধোধক ও ভিটামিন পুভৃতি বুদ্ধিকারক 
রাসায়নিক পদার্থ দেহের কোষকে শক্তিশাঙ্গী ও সতেজ রাখে। 

হদঅব্ত্র 
(17281) 

হদ্যন্বটি ব্যাঙের অস্কীয় বক্ষদেশের মধ্যস্থলে বিছ্যামান। ইহার 
সঙ্কোচন ও প্রসারণের জন্তই রক্ত ব্যাঙের সর্বাঙ্গে প্রবাহিত হয়। হাদ্ব- 

যন্ত্বটি য্ুৎ খণ্ড দুইটির ঠিক উপরে এবং ছুইটি ফুসফুসের মগপ্যস্থলে অবস্থিত। 

ইঞ্ার আকার কিছুটা নাসপাতির মত। হৃদ্যন্ত্রট ফাপা এবং ইহার 
দেয়াল বা গান্র মাংসল । ইহা! এক্টটি পাতলা থলির ছারা পরিবেক্টিত 

থাকে । থলিটিকে পেরিকান্ডিম্বাম (7০৮1০2/৫7% ) বল। হয়। পেরিকা- 

ভিয়াম আবার ছুই শুক্র পর্দার সমন্বয়ে গঠিত। উহার বাহিরের পর্দাটিকে 

প্যারা ইটেল (/727551) এবং ভিভবের পর্দাটিকে ভিসারাল (1715022) 

স্তত্র বলা ক্ষ। পেররক্ষািযাষের এই দুইটি স্তরের মধো দুইটি লপিক। রস থাকে। 

হ্ঘস্ত্রের অঙ্বীয় দেশের ঠিক উপরে জাইফিস্টারনাম ( 52757156750 

বিচ্যমান। ই] হৃদ্যস্বটিকে রক্ষা করে। হৃদযন্ত্রের চওডা দিকটি ব্যাঙের 
মুখের দিকে এবং উহার কোণারুতি দিকটি ব্যাঙের পেটের দিকে বা 

পশ্চান্ভাগের দিকে অবস্থিত। হৃদ্যস্ত্রের চওার দিকে দুইটি প্রকোষ্ঠ আছে। 
একটি ডান দ্রিকে থাকে, তাহাকে ডান অলিন্দ (13247 2৮:01) বলে 

এবং দ্বিতীয় 'প্রকোষ্ঠটি বামদিকে বিষ্থমান, ইহাকে বাম অলিন্দ (1.51% 

7016 ) বলা হুয়। অলিন্দের দেওয়ালগুলি পাতলা পেশীর হবার! গঠিত। 

হৃদ্যস্ত্রের পশ্চান্তাগের কোণাকৃতি অংশে তৃতীয় প্রকোষ্ঠ বিষ্যমান। এই 

প্রকোষ্ঠের দেওয়াল বেশ পুরু ও মাংসল। কিন্তু ইহার গহ্বরটি অপেক্ষারুত 
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ক্ষত্র। এই তৃতীয় প্রকোষ্ঠটকে নিলয় (1/6%2016 ) বলে। হৃদ্যস্ত্রের 

অহ্বীয়দেশে উচ্ছার নিলয়ের ডান দিক হইতে একটা মোটা নালী বাহির 

হইতে দেখা যায়। এই নালীটিকে কোনাস আর্টারিওসাঁস, € ০015 

2776050%5 ).বলা হয় । হৃদ্যস্ত্রের পৃষ্ঠটদেশে একটি পাতলা দেওযা'ল-বিশিষ্ট 

ব্রিকোণাকৃতি থলি থাকে । ইহাকে সাইনাস ভেনোসাস (52785 

॥ নি 

এরা 8, [লগ এরর নর সা. এরপর. চি স্ঞ। (স্ত পপ 

1 এ 

৬৩নং চিত্র 
ব্যাঙের হৃদযন্ত্রের বহিরাকৃতি দেখান হইতেছে। 

ক, হাদ্যস্ত্রের পৃষ্ঠ দেশ ; থ' হাদ্ঘন্থের অস্কীয় দেশ। 
১, ক্যারোটিভ খিলান ধমনী ; ২, সিস্টেমিক খিলান ধথনী ; ৬, ফুসফুসীয়-চা-খিলান ধমনী ; 

৪, সম্মুখস্থ মহাশির] ; ৫, বাম ও ডান দিকের প্রধন ধমশী ; ৬, তিনটি খিলান ধমনীর উৎপত্তি; 

", ফুসফুসীয় শির]; ৮, ডান দিকের অলিন্দ ; ৯, কোনাস আট।রিওসাস ; ১০, করোনারি 
সালকস্; ১১, সাইনাদ ভেনোসাস; ১২, নিলয় ; ১৩, পশ্চাতের মহাশিরা ; ১৪, ট্রাঙ্কাস 

আর্টারিওসানদ £ ১৫, অলিন্দ-নিলয় খাজ । 

%9%7058/5 ) বলে। সাইনাস ভেনোনাসের তগ্দেশে একটি ছিন্র থাকে। 

এই ছিত্রের দ্বারা উহা! হৃদ্যস্ত্রের ডান অলিনের স্ছিত যুক্ত । এই ছিন্রকে 

সাইনু-অরিকিউলার ছিদ্র (:9£%-2%7£0%127 2878756 ) বলা হয়। 

সাইনু-অরি কিউগার ছিন্তরটি আড়াআডিভাবে বিদ্যমান এবং ইহার মৃথে 

একমূখী কপাঁটিক। (172176) আটকানো থাকে । রক্ত সেইজন্য সাইনাস 

ভেনোসাস হইতে ডান অলিন্দে ধাবিত হয়, কিন্ত ডান অলিন্দ হইতে 
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পুনরায় সাইনাস ভেনোলাসে ধাবিত হইতে পারে ন1। ত্রিতুজাকৃতি সাইনাস 

ভেনোসাসের তিনকোণে তিনটি মহাশিরা (02/21 255) প্রবেশ করিয়াছে । 

এই মহাশিরাগুলি ব্যাঙের সর্বাঙ্গ হইতে কার্বন-ভায়কসাইড মিশ্রিত দূষিত বক্ত 

বহন করিয্রা আনে এবং সাইনাস ভেনোসাদ জমা করে। সাইনাস ভেনোসাস 

হইতে উহা! সাইন্্-অরিকিউলার ছিদ্রপখে ডান অলিন্দে প্রবেশ করে ও তথায় 

জম] হয়। সাইন্ু-অরিকিউলার ছিদ্র-মুখের কপাটিকাগুলিকে সাইনু-অরি- 

কিউলার কপাটিকা (5%%৮-25715127 ৮15 ) বলা হয়। হৃদ্যন্ত্রের ডান 

অলিন্দ ও বাম আলগন্দের মাঝে একটি পুরু, শক্ত প্রাচীর থাকে এবং উহা 

উপরোক্ত ছুইটি অলিন্দকে সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ করে। এই পর্দাটিকে ইন্টার 
অব্রিকিউলার প্রাচীর (07767 2%7£0512 56157) বল] ছয় । এই ইন্টাব- 

অরিকিউলার প্রাচীরের ঠিক ডানদিকে ডান অলিন্দের মধ্যে সাইনু-অরিকিউলার * 

ছি্রটি বিছ্যমান। বাম অঙ্গিন্দের চেয়ে ডান অঙ্গিন্দ অনেক বড। ডান 

অলিন্দের দেওয়ালও অপেক্ষাকৃত পুরু । বাঁম অলিন্বের বামদিকে একটি মাত্র 

ছিত্র দিয়! একটি ফুলফুসীয় শিরা ফুসফুস হইতে পরিশুদ্ধ রক্ত বা আঁকুজেনপূর্ণ 

রক্ত বহুন করিয়া! জম] করে । বাম অলিন্দের এই ছিদ্ররটি কপাটিকাবিহীন এবং 

উহাকে সাধারণ ফুসফুসীয় শিরা-ছিত্র (29276 01716. 001727207 

17177077270) 762) ) বলা হয় । ছিদ্রটি বন্রভাবে থাকায় বাম অঙলিন্দ সঙ্কুচিত 

হইলে উহ| বন্ধ হইব যায় এবং রক্ত বাম অলিম্দ হইতে পুনরায়" ফুসফুসীয় 

শিরায় (2%177,07271) /2£7) ফিব্রিয়া যাইতে পারে না। ভান অলিন্দ ও 

বাম অলিন্দ উভম্নই একটি ছিদ্রের মাধ্যমে নিলয়ের সহিত যুক্ত হয়। এই ছিদ্রটি 

বেশ বড় এবং ইহাও আভডাআডিভাবে বিদ্যমান । ছিদ্রটিকে অরিকিউলো- 

ভেণ্টিকিউল।র ছিদ্র (2720510-07670-505127 216765/6) বলা হয়। 

অব্রিকিউলো1-ভর্টিকিউল্লার ছিদ্রটির মুখে নিলয়ের দিকে চাবিটি কপাটিকা 

থাকে । কপাটিকাগুলি ঝোলানো পর্দার মত। চারিটি কপাটিকার মধ্যে দ্বিতীয় 

ও তৃতীয় কপাটিক৷ আকারে বড় এবং প্রথম ও চতুথ কপাটিকা আকারে 
ছোট। কপাটিকাগুলি ছিদ্রের মুখে একধার দিয়া আটকানে! থাকে এবং অন্ত 

ধারটি নিলয়ের ভিতর ঝুলিতে থাকে । নিলয়ের ভিতরকার দেওয়ালের সহিত 

এই কপাটিকাগুলি সুম্ সতার দ্বারা যুক্ত থাকে। এই সুতাগুলিকে কডি 
টেগ্ডিনি (0/০/729 15%7576৯ বলে । কপাটিকাগ্তলিকে এইভাবে আবদ্ধ 

রাখার ফলে নিলয়ের সঙ্কোচনের সময়ে উহ্ারা অরিকিউলো-ভেষ্টিকিউলার 



৩২* জীববিজ্ঞান-প্রবেশ_-৩য় ভাগ 

ছিদ্রটিকে বন্ধ করিয়া দিতে সমর্থ হয়| সুভরাংনলয়ের রক্ত পুনরায় অলিন্দে 

ফিরিয়া যাইতে পারে না। 

হর 

ষ্ 

চে 

প্র 
চা রশ রখ শুনি রা সি 

৯০ লী ত ম 

নি শউ১০ 5 এতে ৯৭ 

ন্ ন্ এ 

শে 

৬৪নং চিত্র 

ব্যাঙেব হাদ্যগ্্ের লম্বচ্ছেদে রক্ত চলাচল হইতেছে। 

১, ফুসফুসীয় চাষ্-খিলান ধমশী ; ২, ট্রাঙ্কান আর্টারিওসাস ; ৬, ডান অলিন্দ : ৪ ক্যাভাম 
আযাওটিকাম; ৫, পাকানে! কপাটিকা; ৬, কোনাস আর্টারিওসাস £ ৭, অর্ধ-চল্জাকৃতি 
কপাটিকা; ৮, ক্যারোটিড জ্যাবাইরিস্থ; ৯, সিক্টেমিক মহাধমনী ; ১০, ফুসকুলীয় শিরার 
প্রবেশ পথ; ১১, সাইন্ু-অরিকিউলার ছিদ্র ঃ ১২, বাম-অলিন্দ ॥ ১৪, কাভাম পালমোকিউ- 
টেনিয়ম$ ১৪, ইন্টার-অরিকিউলার প্রাচীর £ ১৫, অরিকিউলো! ভেষ্টি কিউলোর কপার্টিকা ; 

১৬, কডি টেগডিনি; ১৭ নিলয়। 

পূর্বেই বল। হইয়াছে যে, নিলয় অলিদ্দেখ নিয়ে বিদ্যমান । ইহা একটি সরু 

হইয়া হৃদ্যস্ত্রেরে পশ্চান্তাগে একটি কোণের স্প্তি করিয়াছে। নিলয়ের 
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দেওয়াল খুব পুরু হওয়ায় উহ্ছার ভিতরকার গহ্বর ক্ষুদ্র । কেবল ইহাই নভে, 

নিলষের ভিতরে উচ্-উচু-ডাবে পেশী নানা দিকে ধাবিত হইয়া! নিলয়ের দিকে 
প্রচুর পেশীবহুল খাঁজের স্থষ্টি করিয়াছে এবং ইহার গহুবরটিকে প্রায় মৌমাছির 

চাকে পরিণত করিয়াছে । খাজগ্ুলিকে ট্রাবেকিউলি (%2৮90%126 ) বল! 

হত়্। প্ররুতপক্ষে প্রভূত পেশীরজ্জুর সমাবেশের ফলে নিলযটি স্পঞ্জের মত হুইয়া 
যায় এবং এইরূপ অবস্থার জন্যই নিলয়ের ভিতবে শ্রদ্ধ (অক্সিজেন মিশ্রিত ) ও 

দুষিত (কার্বন-ভায়কসাইড মিশ্রুত ) রক্কের মিশ্রণ হুয় না। ডান অলিন্দ দূষিত 
রক্ত, নিলদ্দের ডানদিকের গহববে জমা করে এবং বাম অলিন্দ শ্ন্ধ রক্ত, নিলফেবু 

বামদিকের গহ্বরে জমা করে। স্থৃতরাং নিলয়ের ডান দিকে দুষিত রক্ত 

(172557/6 21902) ও বামদিকে আদ্ধ রক্ত (552 810904 ) জমা হয়। 

অন্থমান করা যাইতে পারে যে, নিলষের মধ্যবর্তী স্বানের বক্তকে মিশ্র রর্ত 

(71552 81009 ) বলা ভয় । 

নিল৫ের ডানদিক হইতে একটি স্ুল নালী বাহির হইয়া বক্রভাবে 

হার্যস্ত্রের বামদিকে অগ্রসর হইতে দেখা যায়। ইহা স্বদ্যন্থের অঙ্কীয় 
দেশে বিদ্যমান । এই নালীটিকে কোনাস অণটারিওসাঁস € 00745 

20766710545) বলা হয়। ইহ হৃদ্যস্ত্ররে অংশ। এই নালীটি অগ্রসর 

হইবার পরে আরও একটি নালীর সহিত যুক্ত হইয়! স্বদ্যন্বটিকে অতিক্রম 

করে। এই দ্বিতীয় নালীটিকে ট্রাঙ্গীস আর্টারিওসাস * (78085 
27627505%5 ) বলে। ট্রাঙ্কাস আর্টাবিওসাসই ধমশীর মূল এবং প্রধান 

প্রধান ধমশীগুলি এই ট্রাঙ্কাস আটাবিওপাসের বিভাজনের দ্বারাই স্্ হয় । 

ট্রাঙ্কীাস আর্টারিওসাঁস নালীটি হৃন্যন্ত্ররে অংশ নহে। কারণ হৃদ্যশ্ব যে 

কলার ছ্বার৷ নিমিত হয়, ট্রাঙ্কান আর্টারিওসাস নালীটি সেই জাতীয় কলার 

বার! নিমিত হয় না। স্তরাং ইহা ধমনী প্রণালীর (27577215756 ) 

একটি অংশ। কোনাস আর্টাবিওসাস ও ট্রাঙ্কাস আর্টারিওসাল এই ছুইটি 

নালী পরম্পর সংযুক্ত হওয়ায় বাহির হইতে কিছু বুঝা যায় না। সেইজন্য 
এই ছুইটি নালীকে প্রাণিতত্ববিদেরা বনু নামে অভিহিত করিয়াছেন। 

অবশেষে অলিভার (017৮6--1909) সমগ্র সংযৃক্ত নালীটিকে 

ট্রাঙ্কাস আর্টারিওসাস নামে অভিহিত করেন এবং ইহার প্রথম 

অংশটিকে পাইল্যানজিয়ম * (712745%% ) ও দ্বিতীয় অংশটুকু 

সাইন্যানজিয়ম (577%21%%% ) নামে অভিহিত করেন। কিন্তু গুডরিচ 



৬২২ 

৬৫নং চিত্র " কপাটিকার কাধকারিতা দেখান ইইতেছে। 
ক, একদুদী কগাটিকা'র ভিতর দিয়া দ্ত-চল/চল; খ. বিপরীতমুখী গ্চলাচল পথে 

কগাটিকা বাধা কটি করিতেছে 
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আাওটিকাম (02217 2০702 ) এবং বামদিকের নালীটিকে ক্যাভাম 

পালমোকিউটোনিয়ষ (05557 72170052795) বলা হয়। পূর্বে 

বল] হইয়াছে যে, নিলয়ের ডানদিকে অশুদ্ধ রক্ত, মধ্যস্থলে মিশ্রিত রক্ত এবং 

উহার বামদিকে শুদ্ধ রক্ত থাকে । নিলয়ের সঙ্কোচনের ফলে প্রথমে 

বামদ্দিকের রক্ত ক্যাভাম পালমোকিউটে নিয়মের পথে অগ্রসর হয় এবং ট্রাঙ্কাস 

আর্টারিওসাস তৃতীয় খিলান অর্থাৎ ফুসফুদীষ্ব চার্ম-খিলান ধমনীর 

(71790270605 270 ) ভিতর দিয়া ব্যাঙের ফুসফুসে ও চামডায় রক্ত 

সন্ধবরাহ করে। নিলফের পরবর্তী সঙ্কোচনে মিশ্রিত রবুক্ত ট্রাঙ্ক'স 

আর্টারিওসাসের দ্বিতীয় খিলান ধমনী অর্থাৎ দিস্টেমিক 'খলান ধমনীর 
(.90)5491750 2701 ) ভিতর দিয়া ব্যাঙের দেহে বিবিধ তস্থ্ে রক্ত সরবর।€ 

করে। নিলয়ের পরবতাঁ সঙ্কোচনে খ্রদ্ধ বুক্ত ক্যাভাম পালমোকিউটেনিয়মের 

ভিতর দিয়। ক্যারোটিড খিলান ধমনীর (02০2 27০% ) পথে মাথা 

ও মুখের চারিপাশে রুক্তসরবরাহ করে। অর্ধচন্দ্রাকৃতি কপাটিক! এবং 

নিলয়ের মধ্যস্থিত স্পঞ্জের মতো পেশী-ব্যবস্থার একত্রে মিলিত কার্ষের ফলে 

এইভাবে অশ্তুদ্ধ ও শুদ্ধ রক্তকে হৃদ্যস্ত্রের মধ্যে পৃথক করিয়া রাখে । কিন্ত 

[/12722577,291 ও 1709200/ বিবিধ পরীক্ষা কিয় প্রঘাণ করেন যে, ব্যাঙের 

কোনাস আর্টারিওসাস্র ভিতরে শুদ্ধ ও অশুদ্ধ রক্তের ভেদ নাই। উপরোক্ত 

তিনটি খিলান-ধমনীর রক্তের মধ্যস্থ প্রস্ততি প্রায় একই রকমেব। তাহাদের 

মতে নরম সদাপিকু চামডা ও মুখবিবরের মধ্যেই সধদাই বক্ত শুদ্ধ হয় 
এবং সেইজন্য ফুসফুদীয় চার্র-শিরার রক্তের ও জুগুলার শিরার রক্তের প্রকৃতি 
শুদ্ধ। স্থতরাং সাইনাস ভেনোপাপের ভিতরকার রক্ত যে সম্পূর্ণ অশ্তদ্ধ 

(11770010 , তাহা! বলা যায় না! 

হৃদযন্ত্রের ভিতরের রক্তপ্রবীহ্ (01£0519605 ০£ 71000. 8 
(০ 16৪7৮) £ পৃবেই বল! হইয়াছে যে, সাইসাস ভেনোসাসের ভান ও 

বাম দিক হইতে একটি করিয়া প্রধান শিরা (৬2129. 0৪৬৪.) ব্যাঙের 

মাথা, সুখ, অগ্রপদ ও চামড়া হইতে রুক্ত বহন করিয়া আনে ও সাইনাস 

ভেনোসাসে জমা করে। সেইরূপ ব্যাঙের পশ্চাঙ্ভাগের যাবতীয় তন্ত্রের 

রক্ত আর একটি প্রধান শিরা বহুন করিয়া আনে এবং উহা সাইনাস 

ভেনোসামের পশ্চাদকোণে প্রর্জশে করে। এইভাবে দেহের সমস্ত রক্ত 

(ফুসফুসের রক্ত বাদে) সাইনাস ভেনোসালে আতিয়া জমা হয়। ইহাতে 
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সাইনাস ভেনোসাস অস্বাভাবিকভাবে প্রসারিত হুয় এবং পরে ইহারা 

এইরূপ অস্বাভাবিক অবস্থার জন্যই সন্কুচত হয় এবং ইহার মধ্যস্থ অশ্রদ্ধ 

রক্ত, সাইনু-অরিকিউলার ছিদ্রপথে হ্ৃদ্যস্ত্রেরে ডান অলিন্দে প্রবেশ 

করে। ঠিক এইসময় ফুসফুলীয় শিরা শুদ্ধ রক্ত বহন করিয়! হদ্যস্ত্রে 
বাম অলিন্দে প্রবেশ করায় । অলিন্দ দুইটি অস্তঃঅলিন্দ প্রাচীরের দ্বারা 

সম্পূর্ণভাবে পৃথক থাকায় অশ্তুদ্ধ ও শুদ্ধ রক্ত উভয়ে মিশিতে পারে না। 

ছুই অলিম্দের রপ্ত উহাদের সঙ্কৌোচনের সময় আরকিউলো-ভেন্টিকিউলার 

ছিদ্রপথে নিলয়ে প্রবেশ, করে। ইচার পর ভেন্টিকল পর্যায়ক্রমে সঙ্কুচিত 

হইলে রক্ত কোনাস আর্টারিওসাস ও ট্রাঙ্কাপ আর্টারিওসাসের ভিতর 

দিয়া বিবিধ ধমশ্ীর ভিতর প্রবেশ করে এবং সবদেছে ছড়াইয়া পড়ে। 

ধাই সময় নিলয়ের ভান দিকের বিশুদ্ধ রক্ত ফুসফুসীর চার্শ-ধমনীর ভিতর 

' দিয়া ফুসফুসে প্রবেশ করে। ফুসফুসে এই অশুদ্ধ রক্ত শুদ্ধ হইয়া পুনবায় 

ফুসফুসীয় শিরা দ্বার! হদ্যস্ত্রের বাম অলিন্। ফিরিয়া যায়। এইভাবে 

ব্যাঙের হদ্যন্ত্রে রক্ত ছুইবার প্রবেশ করে এবং তাহার পর শুদ্ধ হইয়া 
ব্যাঙের সববাঙ্গে ধমনীর দ্বারা ছড়াইয়া পড়ে। 

এ্জন্নলী শ্রগাল্লী 

€ 4১716571581] 35 5620) ) 

কোনাস আটারিওসাস হইতে ট্রাঙ্কাল আটারিওসাসের নিলয় অস্তরস্থ 

রক্ত প্রধাকিত হয়। ট্রাঙ্কাস আর্টারি€সাসই ধমনী শ্রণ।লীর গোড়া । ইহা 

হৃদ্যস্ত্র অতিক্রম করিবার পর ডান ও বাম দিকে দুইভাগে বিভক্ত হয়। 

ডানদিকের ধমনীটিকে ডানদিকের প্রধান ধমনী (22275 2০7৫০ 2107 ) 

এবং বামদিকের ধমনীটিকে বামদ্দিকের প্রধান ধমনী (7:67 2০7৮.০ ০707) 
বল! হয়। এখন প্রতিটি প্রধান ধমনী আবার ছুইদিকে তিনভাগে বিভক্ত 

হয়; যথ! (2) ক্যারেটিড মহাধমনী (097০27 27০7 ), (8) লিস্টেমিক 

মহাধমনী (57520 207) এবং (1) পালমোৌকিউটেনিয়ম মহ্াধমনী 

(7917,90%6270927) 270 ) | স্থতরাং হৃদ্যন্ত্র হইতে ব্যাঙের অগ্রভাগের 

ছুই পাশে মোট তিনজোড়া মহাধমনীর দ্বারা উহ্বার বিবিধ তন্ত্রে রক্ত 

প্রবাহিত হয়্। নিলয়ের প্রথম সংকোচনে অশুদ্ধ রক্ত পালমোকিউটেনিয়ম 
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৩৬ 

৬৬নং চিত্র-ব্যাঙের দেহের ধমনী-বিন্ত।ন দেখানে। হইতেছে । 
১, বহিঃ-ক্যারোটিড ; ২. অন্তঃ-কারোটিড +$ ৩, শ্বরযন্থ ধমনী; ৪, ফুসফুপীয় চাঁ্র-ধমনী ; 

৫, ফুসফুনীয় ধমনী ; ৬, অন্সিপিটে! ভার্টিব্রাল ধমনী; ৭, গ্রাসনালী ধমনী; ৮* দিলিয়াক 
ধমনী ; ৯, মেসেনটারিক ধমনী ; ১০, বৃক্ধ ধমনী ; ১১, ইলিয়াক ধমনী : ১১, ফিমোরাল ধমনী ; 
১৩, ক্যারোটিড ল্যাবাইরিস্থ ১৪, সিক্টেমিক খিলান-ধমনী ; ১৫, চার্ম ধমনী ; ১৬, সন্ধি- 
বন্ধনী (14105016206) 3 ১৭, অক্সিপিটো ভাটিব্রঞ্চল ধমনী ; ১৮, সবক্রেভিয়ান ধমনী; ১৯, দিলি 

আযকো। মেসেনটারিক ধমনী, ২০, পৃষ্ঠদেশীয় মহাধমনী (09:০1 ০: ) 7; ২১, শুক্রাশয় ; 
২২, বৃক্ধ; ২৩, এপিগ্যানট্রিকো! ভেপিকালিস; ২৪, সায়াটিক ধমনী । 
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মহাধমনীর ভিতর দিয়! ফুসফুসে ও ব্যাঙের চামড়ায় প্রবেশ করে এবং 

তথায় রক্ত সরবরাহ করে। নিলয় পধায়ক্রমে সঙ্কুচিত হয় এবং দ্বিতীয় 

সঙ্কোচনে নিলয়ের মিশ্ররক্ত সিস্টেমিক মহাধমনীর ভিতর দরিয়া প্রবাহিত 

হয় এবং ইহা মাথা ও মুখ ব্যতীত প্রায় অধিকাংশ অঞ্চলে রক্ত সরবরাহ 
করে। নিলয়ের কোষ সঙ্কোচনে শুদ্ধ রক্ত ক্যারোটিড মহাধমনীর ভিতর 

দিয়া প্রবাহিত হয় এবং মস্তি, জিহবা ও মুখের বিবিধ অঞ্চলে রক্ত 
সরবরাহ করে। নিয়ে উপরোক্ত তিনটি মহাধমনীর বিশদ বিবরণ দেওয়া 

হইল | 
($) কযারোটিড মহাধমনী (0:81:0980. 4১161569 ) 2 প্রধান ধমনীর 

ইহা! প্রথম মহাধমনী। ইহা! উপরের দিকে প্রবাহিত হইয়া বাহিরে ধারের 

* দিকে আগাইয়া যায়। কিছুদূর আগাইবার পর ইহা দুইটি অপেক্ষাকৃত সরু 
ধমনীতে বিভক্ত হয়। প্রথম ধমনীটি ব্যাঙের অঙ্কীয় মধ্য-রেখার উপর 

দিয়া প্রবাহিত হুইয়! মুখবিবরের তলদেশ পর্যস্ত আগাইয়া যায়। ক্যারোটিড 

মহাধমনীর এই শাখা-ধমনীটিকে বছিংস্ছ ক্যারোটিভ (5:57%21 

02702) বলা হয়। ইহা মুখবিবরের তলদেশ, জিহবা এবং মাথার 
বাহিরের বিবিধ অঞ্চলে রক্ত সরবরাহ করে। ক্যারোটিভ মহাধমনীর 

ছিতীয় শাখা-ধমনীটি, উৎপত্তির পরই নিচের দিকে নামিতে থাকে এবং 

সিস্টেমিক মহাধমনীর খুবই কাছাকাছি আলিয়া আবার ম্যানডিবলের 
কোণের নিকট হুইতে উপরের দিকে উঠিয়া যায়। ইহা এই সময় পেশী 

ভেৰ করিয়| করোটির ছিভ্রুপথে ব্যাঙের মন্তিষ্ষের ভিতর প্রবেশ করে 

এবং সমগ্র মন্তিষ্কে রক্ত সরবরাহ করে। ক্যারোটিভ মছাধযনীর এই দ্বিতীয় 

শাখা-ধমনীটিকে অন্তঃস্থ ক্যারোটিড (17197759] 02/0220) বলা হুয়। 

অন্তঃস্থ ক্যারোটিড ধমনী যখন সিস্টেমিক মহ্াধমনীর কাছাকাছি আসে, 

তখন উহা অনেকগুলি বুল্ম পেশীতম্থর দ্বারা সিস্টেমিক মহাধমনীর সহিত 

যুক্ত হয়। এই পেশীগুলিকে ক্যারোটিড ৰন্ধনী (09012 164178%15 ) 

বলা হয়। বছিংস্থ ক্যানোটিড ও অস্তঃস্থ ক্যাবোটিভের সংযোগস্থলের 

অতি নিকটে একটি ক্ষুদ্র গোলাকার রক্তনালীপিগ্ড থাকে। ইহাকে 

ক্যারোটিড ল্যাবাইরিন্থ ( 0270652 1,27/81%7 ) বলা হয়। ক্যারোটিভ 

মহাধমনী প্ররুতপক্ষে দুইভাগে বিভক্ত হইবার আগে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নালী 

জালিকা একত্রিত হইবার পর পুনরায় ক্যারোটিভ মহাধমনীতে পরিণত 
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হয় । ইহ! পুনরায় হুইটি শাখা-ধমনীতে বিভন্ত হয়। ক্যারোটিভ ল্যাবাইরিস্থ 

উহার ভিতর দিয়! রক্ত-প্রবাহের গতিকে বাধ দেয় । ইহার জন্যই ক্যারোটিভ 

ল্যাবাইরিস্থের দিক হইতে ট্রাঙ্কাস্ আর্টারি ৪সাসের ভিতর একটি নিষ্নমৃখী চাপের 
হ্ষ্রি হয়। নিয়মুখী চাপটিকে অতিক্রম করিতে পারিলে রক্তপ্রবাহ ক্যারোটিভ 

শাখা-ধমনীর ভিতর প্রবেশ করিতে পারে । সেইজন্য নিলম্ প্রারস্ভিক সক্কোচনে, 

ক্যারোটিভ মহাধমনীর ভিতর রক্ত প্রবেশ করাইতে পারে। যখন সঙ্কোচনের 

চাপ বাড়িতে থাকে এবং ক্যারোটিড ল্যাবাইরিস্থের চাপকে অতিক্রম করে, 

তখন নিলয় উহার শ্ুদ্ব-রক্ত ক্যারোটিভ প্রধান-ধমনীর ভিতর প্রবেশ 

করাইতে পারে । এইজন্তই ক্যারোটিভ ল্যাবাইরিস্ে শুদ্ধ-রক্ত প্রবাহিত 

হয়। 

(৪) সিস্টেমিক মহাধমনী (55968070 4:0155ও ) £ প্রতিটি 
সিস্টেমিক মহাধমনী ট্রাঙ্কাস্ আর্টারিওসাস হইতে বাহির হইয়া বাহিরের দিকে 

প্রবাহিত হয়। প্রবাহিত হইবার সময় প্রতিটি সিস্টেমিক মহাধমনী হৃদ্যস্ত্রের 

ছুই পাশ ঘৃরিয়া গ্রাসনালীকে আবর্তন করে এবং পরে ব্যাডের পৃষ্ঠ-মধ্যরেখার 
নিকটে ডানদিকের সিস্টে মক মহাধমনী, বামদিকের সিস্টেমিক মহাধমনীর সহিত 

মিলিত হয়। সংযুক্ত ধমনীটিকে পৃঠদেশীয় ধমনী বা ডরসাল আওরটা 
€709/521 44072) বল! হুয়। প্রতিটি সিস্টেমিক মহাধমনীতে মিলিত হুইবার 

পূর্বে অনেকগুলি শাঁখা-ধমনীর উৎপত্তি করে। সিস্টেমিক মহাধমনীর বিবিধ 
শাখাগুলির বিবরণ নিয়ে দেওয়া হইল £ 

(ক) স্বরযন্ত্রীয্ ধমনী বা লেরিজিয্বাল ধমনী (1.91570668] 
£6া) 8. ইহা! খুবই স্থক্ম্ম এবং সিস্টেমিক মহাধমনীর অগ্রভাগের সর্বপ্রথম 

শাখা। ব্যাঙের স্বরযন্ত্রে এই শাখা-ধমনীটি রক্ত সরবরাহ করে। 

(খ) করোটি-মেরুদণ্তীয় ধমনী (0০০8016০-৬ ০6০05814667) 

হবদ্যস্্রটিকে বেষ্টন করিবার সময় প্রতিটি সিম্টেমিক মঙ্বাধমনী হইতে উচ্থার 
ভিতরের দ্বিকে একটি অপেক্ষাকৃত স্থল ধমনী বাহির হইয়া ব্যাঙের অঙ্কীয়ের 

দিকে প্রবাহিত হয়। পরে ইহা বন্ুভাবে বিভক্ত হুইয়া পৌষ্টিক নালীর 

গলবিলে, মাথার পশ্চাতাগে মেরুদণ্ডে ও মেরুদণ্ডের ভিতরের স্থুযুক্তা-কাগ্ডতে 

(5%£%2 ০০/০ ) রুক্ত সরবরাহ করে। 

গে) সাবক্রেভিষান ( 9০৮-০1838, 4১162 ) করোটি £ মেরুদ গু 

জী. বি. (৩য়)__২২ 
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ধমনীর বিপরীত দিকে সিস্টেমেট্টক মহাধমনী একই স্থান হইতে ব্যাঙের 

বাহিরের দিকে উপরোক্ত ধমনীটির উৎপত্তি হয়। ইহ] ব্যাঙের স্বচ্ছ 

(5%0%129 ) এবং অগ্রপদে রক্ত সরবরাহ করে। সাবক্লেভিয়ান ধমনীটি 

বেশ স্থূল ও সুস্পষ্ট। 
(ঘ) গ্রাসনালীর ধমনী (09507198681 4105 )_-বামদ্দিকের 

সিস্টেমিক মহাধমনীটিকে আবর্তন করিবার সময় একটি স্ুক্্ ধমনীর দ্বার? 
গ্রাসনালীকে রক্ত সরবরাহ করে। মনে রাখা দরকার, গ্রাসনালীর ধমনী 

কেবলমাত্র বামদ্িকের সিস্টেমিক মহাধমনী হইতে বাহির হয় এবং ডানদিকের 

সিস্টেমিক হইতে এইরূপ কোন ধমনী বাহির হয় না। 

দুইটি সিস্টেমিক মহাধমনী ব্যাঙের পৃষ্টমধ্যরেখার উপর যুক্ত হুইয়৷ 
একটি স্থল পৃক্ঠদেশীস্ব ধমনীর (1007521 2০2) উৎপত্তি করে। এই 

ধমনীটি সোজা পৃষ্ঠ-রেখার উপর দিয়] ব্যাঙের পশ্চান্ভতাগের দিকে অগ্রসর 

হয়। অগ্রসর হইবার সময় ইহ ছুইটি বুকের মধ্যস্থল দিয়াই অগ্রসর হয় 
এবং শ্রোণী অঞ্চলে পৌছিবার পর ছুইভাগে বিভক্ত হয়। এই ছুই শাখা 

ধমনী এক একটি করিয়া প্রতি পশ্চাদ্পদের ভিতর দিয়া অগ্রসর হয় এবং 

তথায় রক্ত সরবরাহ করে। পৃষ্ঠদেশীয় ধমনীটি অগ্রসর হইবার পথে উহার 
দুইপ্দিক হইতে বিবিধ শাখা-ধমনীর উৎপত্তি হয়। পৃষ্ঠদেশীয় ধমনীটির 

বিবিধ শাখাগুলির বিবরণ নিয়ে দেওয়া! হইল: (ক) সিস্টেমিক ধমনী ছুইটি 

যে স্থলে যুক্ত হইয়া পৃষ্ঠদেশীয় ধমনীর কৃষ্টি করে, ঠিক সেই স্থান হইতেই 
একটি অপেক্ষাকত স্থূল শাখা-ধমনীর উৎপত্তি। ইহাকে সিলিক্বাকে। 
মেসেণ্টিক ধমনী (00915200-7/256150 27579) ) বল! হয় । এই শাখা- 

ধমনটি পৌষ্তিকনলীর দ্দিকে অগ্রসর হইয়া দুইভাগে বিভক্ত হয়। ইহার 

প্রথম ভাগটিকে জিলিয়ীক ধমনী (0০610 27:57 ) বলা হয়। ইক 
পৌঁষ্টিকতত্ত্রেরে পাকস্থলী, অগ্নাশয় যকৎ ও পিত্বথলিতে রক্ত সরবরাহ 

করে। সিলিয়াকো মেসেন্টিকের দ্বিতীয় ধমনীটিকে মেসেন্টি,ক ধমনী 
(746597550 2797 ) বলা হয়। ইহা অস্ত্র, প্রীহা, মলাশয়, অবসারণী এবং 

পাতল মেসেপ্টারী পর্দায় সরু সরু সুস্থ শাখাধমনীর দ্বারা রক্ত সরবরাহ 

করে। পৃষ্ঠদেশীয় ধমনীটি ছুইটি বুক্ধের মাঝপথ দিয়া অগ্রসর হইবার সময় 
প্রতিটি বুকের পর পর চাৰিটি বা পাচটি করিয়া বুক-ধমনীর (7২227 
27667765 ) জন্ত রক্ত সরবরাহ করে) স্থতরাং মোট চাক্জিটি বা পাচটি জোড়া? 
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বুক-ধমনী পৃষ্ঠদেশীয় ধমনী হইতে বাহির হয়। এই বুক্ধ-ধমনী হইতে আরও 

শাখাধমণী বাহির হুইয়। ব্যাঙের জনন-অঙ্গে জলন-ধমনী (05121 
42:762825) নামে ধমনীর দ্বারা রক্ত সরবরাহ বরে। পুষ্টদেশীয় ধমনীটি 

আরও নীচে অগ্রসর হইয়া শ্রোণী অঞ্চলে পৌছাইলে ইহা ছুইভাগে বিড্ক্ত 

হইয়া ভান ও বামদিকে একটি করিয়া ইলিক্মীক (1750 4790) ধমনী 

স্ষষ্টি করে। প্রতিটি ইলিয়াক ধমনী বাহিরের দ্রিকে একটি ক্ষ 

এপিগ্যাসক্ট্রীক ধমনীর (7771445%726 22:9 ) দ্বারা ব্যাঙের রেচনথলি 
( 07727,279 1312926” ) এবং দেহের অস্বীয়দেশে রক্ত সবুবরাহ করে। 

ইহার পর প্রতিটি ইলিয়াক ধমনী পশ্চাদ্-পদের ভিতর প্রবেশ করিয়া 
সাম়াটিক (50126 )ও ফিমোরাল (175770721) নামে ছুইটি ধমনীর 

ত্বারা বিভক্ত হ্য়। সায়াটিক ধমনী পশ্চাদপদের উপরিভাগে রত্ত সরবরাহ 

করে। | 

(1) প্যালমোকিউটেনিক়়াস মন্াধমনী (701700080516 0025 
4101)85 ) £হ ইহ] প্রধান ধমনীর সর্বশেষ বা তৃতীয় মহাধমনী। ইহ] নিলয় 

ইইতে দূষিত বা অশুদ্ধ রক্ত বহন করে। এই ধমনীটি ফুসফুসে রক্ত সরবরাহ 

করে| ফুসফুসের ভিতর প্রবেশ করিবার পূর্বে এই ধমনী হইতে অগ্রপদের 

দিকে একটি সুক্ষ শাখা-ধমনী বাহির হইয়া ব্যাঙের চামড়ায় রক্ত সরবরাহ 

করে। এই শাখা ধমনীটিকে চাম-ধমনী (01621208577) ) বলা 

হয়। যে ধমনীটি ফুসফুসের ভিতর প্রবেশ করে, তাহাকে ফুসফুসীয় 

ধমনী (125107270) 72570) বলা হুয়। ফুসফুসীয় ধমনী ফুসফুসে 

প্রবেশ করিবার পর অসংখ্য স্ন্্র শাখাধমনীতে বিভক্ত হয় এবং প্রতিটি 

শৃখা-ধযনী পরায়ন্রমে আরও বিরুক্ত হইয়। ফুসফুসের সর্বাঙ্গে জালকাকারে: 

হুডাইয়া পড়ে । শ্বসন-প্রাক্রয়ার সময় জালকের ভিতরকার রক্ত অক্সিজেন 

শোষণ বরে এবং কার্ধন-ডায়কসাইড নির্গত করে। এইভাবে দূষিত রক্ত 
ফুসফুসে শুদ্ধ হয়। 

স্পিল্রা অপাল্লী 

( ৬ 6€0005 ৯586€612) ) 

কতকগুলি রত্তবাহী নালীর সাহায্যে শরীরের বিবিধ তস্থ হইতে 

কার্বন-ডায়কসাইড . ঘটিত রক্ত গ্রুনরায় ব্যাঙের হৃদ্যস্ত্রে ফিন্দিয়া আসে। 
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5৫ ৪৫ ০5556 £ 

৬৭নং চিত্র-_ব্যাঙের দেহের ভিতরকার শিরা-বিন্তাঁন দেখান হইতেছে । 

১, নিলয় ; ২, জিহ্বা-শিরা ; ৩, অন্তঃ-জুগুলার; ৪, ব্রাঞ্ধিয়েল শিরা ; ৫, সন্মুথস্থ মহাশির! ; 
৬, পেশী ও চার্র-শিরা ; ৭, যকুৎ। ৮, বৃক্ধ শিরা; ৯, শ্রোণী শিরা; ১০, ফিমোরাল শিরা; ১১, 

আ্যানডিবল ব1 চোয়ালের শিরা; ১২, মুখমণ্ডলের শিরা ১৩, ফুসফুমীয় শিরা; ১৪, সাবাস্কা- 

পিউলার শিরা; ১৫, সাইনাস ভেনোসাঁ নর; ১৬, যকুৎ শিরা; ১৭, হিপাটিক পোর্টাল প্রণালীর 
প্রধান শিরা; ১৮, পশ্চাদ-ভাগের মহাশিরা ; ১৯, ডরসৌ-লাম্বার; ২", পাকস্থলী; ২১, বৃকীয় 

পোর্টাল শিরা; ২২. উদ্রের সম্মুথের শির। (£08670£ 80000718] ৮17) ) 

২৩, স্ায়াটিক শির! । 
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এই ্ুক্তবাহী নালীকে শির1 (610) বলা হয় এবং ইহাদের বিস্তাঁসকে' 

শিরা-প্রণালী (1/2%:085 555) বলে । ধমনী যেমন কোন যন্ত্রে প্রবেশ 
করিবার পর জাঁলকে €022129) পরিণত হইয়া শেষ হইয়া যায়, 

সেইরূপ এই ধমনীর জালকের সমন্বয়ে ধীরে ধীরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিরার সৃষ্টি হয়। 

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিরাগুলি পুনরায় একত্রিত হইয়া একটি সাধারণ শিরায় পরিণত হয় 

এবং তখনই উহা যন্ত্রটর (01:27. ) ভিতর হইতে বাহির হইয়া! আসে । 

সুতরাং শিরা বাছির ভইবার সময় যন্ত্রের দূষিত ভ্রব্যগুলিকে রক্তের সহিত বহুন 

করিয়া আনে । সমস্ত শির। প্রণালীকে সাধারণতঃ তিনটি অঞ্চলে ভাগ কর! 

হয়); ষথা-() পালমোৌনারী (51%1672) 60) সিস্টেমিক 
(51528777206 ) ও (111) পোর্টাল অঞ্চল (.2০/221 2702 )। 

(8) পালমোনারী মহাশিরা (7281100070815 ড615 ) 2 

হৃদ্যস্ত্রের ডান ও বাম দিকে একটি করিয়! ফুসফুস বিদ্যমান। ডান 

ফুদফুস হইতে ডান পালমোনারী বা ফুসফুসীয় শির (71872 141750- 
7270) 222) রক্ত বহন করিয়া আনে। সেইরূপ বাম ফুসফুস হইতে বাম 

পালমোনারী বা ফুসফুশীক়্ শির। (1.5 75177015270 562) রক্ত বহন 

করিয়া আনে |. ডান ফুসফুসীয় ও বাম ফুসফুপীয় শিরা একত্রিত হুইয় একটি 

সংযুক্ত বা সাধারণ ফুসফুসীয় শিরায় পরিণত হয়। এই সাধারণ ফুসফুসীস্ব 
শির! (0077/7701 12177207279 617) সোজা হাদ্যস্ত্রের বাম অলিন্দের; 

পৃষ্ঠদেশে প্রবেশ করে এবং তথায় রক্ত জম করে । 

(8) সিস্টেমিক মহাশিরা (505:67%0 £625 ) 8 তিন প্রধান শিরা 
সমন্বয়ে যে শিরাবিন্তাস, তাহাকে সিস্টেমিক মহাশির। অঞ্চল বলা হয়।' 

সাইনাস ভেনোপামের তিন কোণে উপরোক্ত তিনটি শির ব্যাঙের দেহের: 

সর্বাঙ্গের দুষিত (ফুসফুস বাদে) রক্ত বহুন করিয়া আনিরা প্রবেশ করে। 

দেহের অগ্রভাগের প্রতিপার্থ হইতে একটি করিয়া মহাশিরা উক্ত পারের: 

সাইনাস ভেনোসাসের কোণে প্রবেশ করে। এই মহাশিরা ছুইটিকে. 

সন্মুখন্থ মহাশিরা (76-০291 268) বলা হয়। সেইরূপ দেহের: 

পশ্চাঙ্তাগের দৃধিত রক্ত আরও একটি মহাশিরার দ্বারা সংগৃহীত হইয়া 

সাইনাস ভেনোসাসের পশ্চান্ভাগের শীর্ষকোণে প্রবেশ করে। ইহাকে পশ্চা- 

দেশীক্ম মহাঁশিরা (72০5৫ ০2৮০1 %৪%) বলা হয়। নিয়ে প্রত্যেকটি সম্মুখস্থ 
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অহাশিরা এবং পশ্চার্দেশীয় মহাশিরার বিবিধ শাখাশিরার বিশদ বিবরণ 

দেওয়া হইল £ 

সন্মুধস্থ মহাশিরা (7৮6০2591168) 2 সম্মুধস্থ মহাশিরাটি 
নিযলিখিত শাখা-শিরার সমন্বয়ে গঠিত ; যথা-_ 

(ক) বহিঃজুগুলার (255772] ০512” ) £ ইহ! আবার আরও 

দুইটি স্ক্ম শাখ'-শিরার সমন্বয়ে গঠিত। ব্যাঙের জিহব! হইতে দৃধিত রক্ত 
বহন করিয়া একটি স্ুক্সমশিরা হন্যস্বেত্র দিকে অগ্রসর ভয়। এই সুক্ষ 
শিরাটিকে ্িহবাদেশীয় শিরা (1.77251 ৮6% ) বঙ্গা হয়। সেইরূপ 

ব্যাঙের যুখমণ্ডপ হইতে আর9 একটি শির "ই অঞ্চলের রক্ত সংগ্রহ 

করিয়া আনে । এই শিরাটিকে মুখ মগ্ডলীয় শিরা (1520121 162 ) বল; 

হষ। একটি তৃতীয় শাঁখাশিরা ব্যাঙের ম্যানডিবল হইতে দূষিত 

রক্ত সংগ্রহ করিম্বা আনে । ইহাকে ম্যানডিবল অঞ্চলীষ শিরা 

€ 81272928101 87 ) বল হয় | ব্রক্ত সংগ্রহ করিয়া! অগ্রগতির পথে 

মুখমণ্ডলীয় শিরাটি মানডিবল অঞ্চলীয় শিরাটিব সহিত যুক্ত হয় এবং তখন 

এই একত্রিত শ্িরাকে মুখমণ্ডল ও ম্যানডিবল অঞ্চলীয্ব শিরা (£2০০- 
1772780026127 ৮647) বলা হয়। এধন জ্িচবারদশীর শিরাটি অগ্রগতির 

পথে মুখঘগ্ডুস ও ম্যানডিবল অঞ্চলীয় শিরার সহিত যুক্ত হইব যায়। 
উপরোক্ত গইটি শাখা-শিরাবর, একত্রিত-শাখাটিকে বহিঃ-জুগুলার শাখা 

শির। (7:5767721 19212) 98 ) বল হয় এবং ইনাই সম্মুধস্থ মহাশিরু 

ব। প্রথম শিরা । 

(খ) অনামী ব। ইনোমিনেট (11707777266) 2 এই শাখা-শিরাটি 
দেহের স্বন্বস্থ অঞ্চলের পৃষ্ঈদেশ হইতে এবং করোটিন ঠিতবকার অঞ্চল 

হইতে দূষিত রক্ত সংগ্রঙ্ করিয়! আনে। ইভা স্ন্স্থ অঞ্চলের পুষ্ঠদেশ 

কইতে দূষিত রক্ত সাবস্কাপুলার শিরার (55850275161 ৮৪৮7) দ্বার? 

সংগ্রহ করে। করোটির ভিতরকার দুষিত রক্ত অন্তঃ-জুগুলার (17%657721 
০4127 ) দ্বারা সংগৃহীত হয়। সাবস্কাপুলার এবং অন্তঃ-জুগুলার শিরা 

দুইটি এক'ত্রত হুইয়। দেহের প্রতি পার্খের অনামী ব! ইনোমিনেট শাখা-শিরার 
উৎপত্তি করে। ইনোমিনেট 4 7/707,7226 ) সম্বুধস্থ মহাশিরার 
দ্বিতীয় শির]। 

(গ) সাবক্েতভিমান (:5%৮০1297 ) ১ এই শাখাশিরাটি দেহের 
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'অগ্রপদ, চাঁমড়! ও পেশী হইতে রক্ত সংগ্রহ করিয়া আনে। ইহছাও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 

ছইটি শিরা সমন্বয়ে গঠিত। অগ্রপদের দূষিত রক্ত অগ্রপদ শিরার 
€2720721 172%% ) ছ্বারা সংগৃহীত হয় এবং দেহের পেশী ও চামড়া হইতে 

দুষিত রক্ত পেশীচাশ্ন শিরার (11%5০510 ০%:%20%5 ) দ্বারা সংগৃহীত 

হয়। উপরোক্ত দুইটি শিরার সমন্বয়ে সম্মুখস্থ মহাশিরার সাবক্েভিয়ান 
শাখা-শিরাটি উৎপত্তিঙ্গীভ করিয়াছে। ইহাই সম্মখস্থ মহাশিরার তৃতীয় 

বা শেষ শিরা। ব্যাঙের চামড়1 অতিবিক্ত শ্বসন-যন্ত্ররূপে ব্যবহৃত হওয়ায় 

পেশী-চার্মশিরার বুক্ত অপেক্ষাকৃত কম দুূষিত। 

পশ্চাদদেশীয় মহাশিরা (2০5 02/211/2%) £ এই মহাশিরাটি 

প্রধানতঃ ছুইটি শাখা-শিরাঁর সমন্বয়ে গঠিত। ব্যাঙের বুক্ধস্ত্র দুইটি পাশ 

পাঁশি বিদ্যমান। প্রতিটি বৃক্ষষন্ত্র হইতে পর পর চাবিটি বুক্ধশিরা (1২9791 

%65%5 ) বাছির হয়। শিরাগুলি বৃকষযন্ত্রের ভিতর দিক হইতে বাছির হয় 

এবং ডানধিকের বুক্ষযস্ত্রের চারিটি (সময় সময় পাঁচটিও দেখা যায়) শির, 

বামদিকের বুকযন্ত্রের চারিটি শাখার সহিত মিলিত হুইয়!, দুইটি বুকুষন্ত্রের 

মধ্যস্থলে একটি স্থল শিরার উৎপত্তি করে। ইহাকেই পশ্চাদ্দেশীয় 

মহাশিরা (7205 ০2521 5%,) বলা হম্ব। ব্যাঙের জনন-অঙ্গ হইতে 
একটি স্শ্ম জনন-শিরা (06%741 %21% ) বাহির হইয়া যে-কোন একটি 

বুকশিরার সহিত মিলিত হয়। স্থৃতরাং পশ্চাদ্দেশীয় মৃহাশিরাটি বৃন্ধ ও 

জনন-অঙ্গের দূষিত রক্ত সংগ্রহ করিয়া হৃদ্যস্ত্রের দিকে অগ্রসর হইবার 

পথে ইহ] যরুৎ-অস্থির ভিতর প্রবেশ করে এবং ছুই্দিকের যরুৎ্অস্থির 

ছুইজোড়া যক্কুও শির। (72250 22%% ) সহিত মিলিত হয়। পশ্চার্দেশীয 
মহাশিরাটি ইহার পর সোজা উপরের দিকে অগ্রসর হুম এবং সাইনাস 

ভেনোসাসের পশ্চাভভাগের শীর্ষে প্রবেশ করিয়া উহ্বার মাধ্যমে দূষিত রক্ত 

জম! করে। 

(8) পোর্টাল মহ্থাশিরা (70:51 ড6105): কতকগুলি শিরা 
কোন কোন তন্ত্র বা অঙ্গ বা কোন অঞ্চঙগ হইতে জালক নির্মাণ করিয়া 

কষ্ট হয়। এইরূপ শিরায় সংগৃহীত রক্ত, শিরার ভ্বারা হৃন্যস্তরে 

'সোজাভাবে বা প্রত্যক্ষভাবে জম! হয় না, বরং এইরূপ শিরাগুলি অন্ত 

একটি অঙ্গে পুনরায় জালক বিস্তার করিয়া প্রবেশ করে। যে সকল শির! 

জালকের দ্বারা স্থট্টহয় এবং পুনরায় হদ্যস্ত্র ব্যতীত অন্ত কোন অঙ্গে 
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জালক বিস্তার করিয়া দূষিত রক্ত জম! করে, সেইরূপ শিরাকে পোটণল 
মহাশিরা (2০721 5925) বলা হয়। পোর্টাল মহাশিরাগুলি দুইটি 
পৃথক্ শিরা-প্রণালী হৃষ্টি করে, ষথা_যক্ত পোটণল-প্রণালী (77620 
20761577557) এবং বুক পোর্টাল-প্রণালী (73621 70761 

50752172 ) £ 

(8 যরুৎ পোটপণল-প্রণালী ([7০9৪6০ 7১০0168] ৪%562]9 ) 2 

এই প্রণালীতে দুইটি প্রধান শিরা থাঁকে। প্রথম শিরাটি যরৃত- 

পৌষ্টিক শির! (179210 707621 %9%% ) বলা হয়। এই শিরাটি পৌঁষ্টিক 

নালীর পাকস্থলী, অস্ত্র, অগ্র্যাশয়, প্রীহা প্রভৃতি অঞ্চল হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 

শিরার দ্বার] রক্ত সংগ্রহ করে। ক্ষুদ্র ক্ষত্র শিরাগুলি পাতলা পর্দার দ্বার! 

* আবদ্ধ থাকে। এই সকল শিরা একত্রিত হুইয়া যকৃত পৌষ্টিক 
শির (09266 7207521০2৮1) স্ট্টি করে। এই একত্রিত শিরাটি যকৃৎ 

অঙ্গের দিকে অগ্রসর হইবার পথের একটি বেশ স্ুল অগ্রস্থ উদরদেশীষ্ব 
শিরার (275720৮ 020777721 7787 ) সহিত মিলিত হয়। ইহার পর 

যরুৎ-পৌঁ্টিক শিরা! দুইটি যু অঙ্গের ভিতর জালক সৃষ্টি করিয়। প্রবেশ 

করে এবং উহার ভিতরকার রক্ত যরুৎ অঙ্গের সর্বাঙ্গে ছড়াইয়। দেয় |” ছুই 
পাশের যকৎ হইতে পুনরায় জালক সমন্বয়ে প্রতি যকৃত হইতে একটি যক্কৎ- 

শিরার সৃষ্টি, হ্য়। প্রতি যকৎ অস্ত্রের যরও-শিরাটি (17765920562 ) 
যৎ অস্ত্রের রক্ত সংগ্রহ করিয়া] আনে। এবং পশ্চাদ্দেশীক্ মহাশিরাক্ষ 
(72০5-০221 ৮6) যুক্ত। আগেই বলা হইয়াছে যে, পশ্চাদ্দেশীয় 

মহাশির! হৃদযন্ত্রের সাইনাস ভেনোসাসের পশ্চ!ৎ-কোণে প্রবেশ কৰে । 
ব্যাঙের পশ্চাৎপদের দুষিত রক্ত ছুইটি শিরার দ্বারা সংগৃহীত হয়। 

পদের উপরিভাগ হইতে সায়্াটিক শিরা (5020 %6£%) জালকাকারে 

রক্ত সংগ্রহ করে এবং পদের নিয়নভাগ হইতে সেইকূপে ফিমোরাল শির। 
(9০721 8৮) জালকাকারে দৃষিত রক্ত সংগ্রহ করে। এই ফিমোরাল 
শিরাটি ব্যাঙের দেহুগহ্বরের নিকট অগ্রসর হ্ইয়! সায়াটিক শিরার সহিত 

মিলিত হয়। কিন্তু ফিমোরাল শিরা উপরোক্তভাবে মিলিত হইবার 

পূর্বে ভিতরের দিকে শ্রোণী অঞ্চলে একটি শ্রোণী শিরার (2210 52 ) 
উৎপত্তি করে। ছুইটি ফিমোরাল ক্রিরা হুইতে প্রতিদ্িকে এইভাবে 

দুইটি মুখোমুখি শ্রোণী শিরা উৎপন্ন হত্ব এবং ইহারা পরস্পর পরস্পরের 
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সহিত কোণাকুণিভাবে অন্ধীয় মধ্যরেখাস্থলে যুক্ত হুয়। দুইটি শ্রোণী শিরার 
যুক্ত শিরাকেই অগ্রস্থ উদ্রদেশীয় শিরা (:21767207 2220008701 5627 ) 
বলা হুয়। অগ্রস্থ উদরদেশীম্ন শিরাটি বেশ স্থল এবং ইহা! অঙ্কীয় মধ্যরেখার 

168০17 
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৬৮নং চিত্র 

ব্যাঙের ঘকুৎ-পোর্টাল প্রণালী বড় করিয়া দেখান হুইতেছে। 
১, পশ্চাতাগের মহাশিরা ; ২, যকৃৎ-শির1 ; ৩, জালক-শিরা $ ৪, পোর্টাল-প্রণালী ; 

৫, যকুৎ-্পোর্টাল শিরা; ৬, সন্মুথস্থ উদরীয় শিরা; ৭, ডিওডিনাল; ৮, গ্যাস্ট্রিক; ৯, অস্ত্রীয় ; 

১০, লীহা-শিরা 7; ১১, শ্লীহা | 

ঠিক তল! দিয়া যরুৎ অঙ্গের দিকে অগ্রসর হয়। এই অগ্রগতির পথে 

ইহা অসংখ্য শুক্র শিবুর ছার] ব্যাঙের অঙ্কায় পেশীস্তর হইতে দুধিত রক্ত 

সংগ্রহ করে। যকত অঙ্গের নিকক্ট পৌছাইলে ইহা! বন্রভাবে মধ্যযরৃৎ 
অঞ্চলে যকৃত পৌষ্টিক শিরার (1262410 70721 5৫7) সহিত মিলিত 
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৬৯(ক)নং চিত্র-__ব্যাঙের শিরা-বিল্তাসের যকুৎ পোর্টাল প্রণালী, বৃ্ধীয়-পোর্টাল প্রণালী এবং 
সন্মুথস্থ উদর-শিরার মধো সম্পর্ক দেখান হইতেছে। 

১, সায়াটিক শিরা $ ২, ফিয়োয়াল শির; ৩, রেনাল পোর্টাল শিরা; ৪, ডরসো লাম্বার ; 
৫, শ্রোণী শিরা । ৬, সঙ্গুখস্থ উদর-শিরা; ৭* যকুং-পোটণল শিরা-প্রণালী ; ৮, যকুৎযন্ত্ের 

(ভিতরকার শাখা-শিরার জালকের অগ্রভাগ ; ৯, যু শির] : ১*, পশ্চাতের মঞ্ছাশির1 ; ১১। অন্ত্র। 
বুঝীয় বা রেনাল-পো টাল প্রণালীটিকে কালো রঙে ভরাট করিয়া দেওয়া হইয়াছে। সম্মুথস্থ 

উত্র-শিরার সহিত শ্রোণী-শিরা ছুইটিকে দাগানে! হইদ্লাছে এবং ষকুংপোর্টাল প্রণালীটিকে 
সাদ1-নালীরপে দেখান হইয়ছে। 



মেক্দণ্ী প্রাণী ৩৩৭ 

হয়। অতএব যরুৎপোর্টাল প্রণালীর দ্বারা পোষ্টিকনালীর রক্ত এবং 
শ্রোণী অঞ্চলের রক্তের সহিত ব্যাঙের অঙ্বীয়দেশে পেশীস্তরের রক্তও 

সংগৃহীত হইয়া ষৎং-অজে জম! হয়। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, সংযুক্ত 
শিরাটি ষকৃ অঙ্গে জালকাকারে (02112) ) রক্ত জমা করে। ইহার 

পূর্বে সংযুক্ত শিরা হুইতে প্রথমে প্রতি যরুত্অন্দে তিনটি করিধা 
শিরা প্রবেশ করে এবং প্রতি যরুৎ-অঙ্গে এই তিনটি শিরাই পধায়ক্রমে 

বিভক্তির রারা জালকেব্র স্ষ্টি করে। এই জালকের অপর দিক হুইতে 

জালক-সমন্বয়ে প্রতি যর হইতে একটি যরুৎ-শিবীর (17926 

/%,) উৎপত্তি হম্ম এবং তাহা পশ্চাদ্দেশী় মহাশিরাম্ মিলিত হয়। 

পশ্চান্দেশীয় মহাশিরা ব্যাঙের পশ্ান্ভাগের সমস্ত দূৃধিত রুক্তকে সাইনাস 
ভেনোসাসের ভিতর জম! করে। অতএব পোর্টাল প্রণালীর দ্বারা রক্ত 

হৃদ্যস্ত্রে নিশ্চয়ই পৌছায়, কিন্তু সোজানজি না পৌছাইয়া আগে যককং 
অঙ্গের ভিতর দিয় বুক্ত জমা করে । যরুৎ আবার সেই রক্ত, যকং-শিরার দ্বার 

হদ্যন্ত্রে পশ্চাদেশীয় মহাশিরার ছারা জমা করে। তথ! হইতে রক্ত হৃদ্যন্ত্রে 

প্রবেশ করে। 

বৃন্বীর পোর্টাল প্রণালী (67৪1 7১০:%6৪] 5536619 ) ও 

পূর্বেই বল হুইয়াছে যে, ব্যাণের প্রতি পশ্চাদ্পদের দূষিত রক্ত 

সায়াটিক ও ফিরোমাল শিরার গ্বার| সংগৃহীত হয়। এই ছুইটি শির] শ্রোণী 
অঞ্চলের ছুই পাশের খাঁজস্থলে মিলিত হুইয়া একটি স্তুল শিরার স্যষ্টি 

করে। এই শিরাটিকে বৃক্কীষ পোটণল শিরা (7367212০761 26772) 

বলা! হয়। দুই পাশের বুক্ধীয় পোর্টাল শিরা, বুকের দিকে অগ্রসর হুইয়! 

প্রতি বুক্ধের পশ্চপ্ড।গে প্রবেশ করে । বুকে প্রবেশ করিয় পর্যায়ক্রমে শিরা 

বিভক্ত হন্ন এবং শেষে জালকের স্থপ্টি করে। জালকের ছ্বার৷ পর্দের সমস্ত 

দূষিত রক্ত এইভাবে বৃক্ধের ভিতর জমা হয়। বৃক্ধীয-পোর্টাল শিরা বৃক্কে 

প্রবেশ করিবার পূর্বে প্রায় তিনটি উপর হইতে নীচে সঙ্জিত পৃষ্ঠীয়-লান্বার 

€ ক০750-1277897 582) শিরার সহিত যুক্ত হুয়। এই শিরাগুলি ব্যাঙের 

পৃষ্ঠদেশের দেহ-প্রাচীরের পেশী হইতে এবং মেরুদণ্ডের লান্বার (71%7827 ) 

কশেরুকাগুলি হইতে রক্ত নংগ্রহ করিয়া! আনে। বুক্ীয় পোর্টাল শিরার 

দ্বারা দূষিত রক্ত বৃক্ধের প্রতিটি কোষে ছড়াইয়া পড়ে এবং পরে একই 
রক্ত বুঝের জালক হইতে প্রতি বুক পর পর চারিটি ব! পাঁচটি বৃন্ধ-শিরা 
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(786%21 %22% ) সৃষ্টি করে। স্বতরাং দুই দিকের বুক্ক হইতে চারিটি বা 
পাচটি বৃন্ধশিরা, প্রতি বুক হইতে মুখোমুখি আসিয়া! একটি স্থল শিরার সৃষ্টি 
করে। এই শিরাটি পশ্চাঙ্ছেশীয় মনাাশির। (205 0০221 2627 ) নামে 

২, সিস্টেমিক ধমনী ; ৩, পালমোকিউটোনিযাস ধমনী; ৪, দিলিয়াকো মেসেনট্রিক 

৬৯ (খ) নং চিত্র-ব্যাঙের রক্ত-সংবহন চক্র | (ছক সহযোগে বাথ] ) 

১, ক্যারোটিড ধমনী ; 

ধমনী ; ৫, বুক ধমনী; ৬, বৃদ্ধীয় পোর্টাল শিরাতন্ত্র; ৭, হিপাটিক পোর্টাল শিরাতন্ত; ৮, পশ্চন্তাগের মহাশির।। 

পরিচিত। এই মহাশিরা দুষিত রক্ত বহন করিয়া হাদ্যস্ত্রের সাইন্লীস 
ভেনোসাসে জম! করে। ব্যাঙের দ্বিসংবহন পদ্ধতির (০৮৮1৫ 

0৮০%12:0% ) ৬কটি সচিত্র ছক দেওয়া হইল 



শ্ল্স্ন- ভিত 

( 69191086015 95৪660 ) 

যে-কোন নিজাঁব বা সজীব পদার্থে গতিশক্তি স্যট করিতে হইলে, 
'অকিিজেনের প্রয়োজন অপরিহার্য । রেল-ইঞ্জিন কয়ল! হইতে শক্তি অর্জন 
করে এবং সেই শক্তি ব্যবহারে উদ্ধার গতিশক্তি যুক্ত হুয়। এখন 
কয়লা কিভাবে শক্তি যোগায়? বাতাসের অকিজেন কয়লাগুলিকে 
দহন করে। এই দহনের ফলে কন্পলার ভিতরকার স্থিতিশক্তি 
গতিশক্তিক্ূপে বাহির হইয়া আসে। গতিশক্তিই ইঞ্জিনের জঙ্লকে বাপে 
পরিণত করে এবং বাম্প ইঞ্জিনটিকে চালন1 রুরে। স্বতরাং যে-কোন 
বিপাকীয় কার্ধের জন্ত কয়লার মত শক্তি চাই। জীবের খাছ্যদারই উবার 

কয়লা। খাদ্যসারই জীবকে চালনা করে। জীবের চলন, খাদ্য গ্র্থণ, 
বৃদ্ধি -সর্বক্রিয়ায় শক্তির প্রয়োজন এবং সেই শক্তি যোগায় জীবের খাদ্য । 
যেমন কয়ল1 হইতে গতিশক্তি বাহির করতে হইলে অক্সিজেনের প্রয়োজন 
হয়, তেমনি জীবের খাদ্য হইতে গতিশক্তি বাহির করিতে হইলে 

অক্সিজেনের প্রয়োজন হয়। শ্বাসকার্ষের অর্থ আমরা জানি। জীবের 

শরীরের ভিতর হইতে কার্বন-ডায়ক্সাইভ গ্যাস নিষ্কাশন এবং তাহার 

পরিবঠে অকাজেন প্রবেশ-প্রক্রিয়াকে শ্বাস-ক্রিয়া বলা হয়। যে সকল 

যন্ত্রের সাহায্যে শ্বাল-প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়, তাহাদের একন্রিত করিয়াই 

শ্বসনতন্ত্রের (16১7207) 575197% ) স্ত্ি। দেহের প্রতিটি কোষ উহার 

প্রোটোপ্রাজমস্থিত খাদ্যবস্তকে অক্সিজেনের দ্বারা ধীরে ধীরে দহন করে। 

ইহার ফলে খাদ্যবস্ত হইতে গতিশক্তি নিঃ্হত হয় এবং তংসহ কাবন- 
ডায়কসাইভ গ্যাপ এবং জলও নির্গত হম্ব। মনে কর, এক অণু গ্ুকোজ দহন 
করিতে হুইলে ছয় অণু অক্সিজেনের প্রয়োজন হয়। দহনের পর উপরোক্ত 

রাসায়নিক সংকেতের দ্বারা ছয় অণু কার্ধন-ডায়কসাইভ গ্যাস এবং ছ্ষ 
অণু বাম্প নির্গত হয়। ইহাদের সাথে গতিশক্তিও নিঃহ্ুত হয়। এক গ্রাম 

গ্কোজ দছনে চার ক্যালরী গতিশক্তি (18767027689 ) নির্গত হয়। 

এই চার ক্যালবী গতিশক্ির দ্বারা জীবের ধাবতীয় কার্য সম্পন্ন হয়। 

এইবপ শত শত খাদ্য-অণু দহনের ফলে জীবের প্রতিটি কোষ হইতে শক্তি 

নিঃক্যত হয় এবং নির্গত কার্বন ডায়ক্সাইভ ও জল-বাম্প রক্তের রক্তরসের 

সঙ্গে ফুসফুসে জমা হয়। এই অঞ্জের ভিতরেই রক্তরসের ভিতর হইতে 
কার্ধন-ভায়ক্পাইড, গ্যাসীয় অবস্থায় বাহির হুইয়! যায় এবং রক্তের ভিতর 

১০ 
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অক্সিজেন প্রবেশ করে । তাহা হইলে রক্তের মধ্য হইতে কার্বন-ডায়কৃলাইড, 

গ্যাস বাহির করিয়। লওয়1! এবং তৎপরিবর্তে অক্সিজেন প্রবেশ করাইয় 

লওয়াকে কি শ্বসনকার্ধ বলা হর? প্রকৃতপক্ষে ইহাকে শ্বদনকাধ বলে না। 

পরন্ধ ইহাকে বাহাক শ্বসনকাষধ (.2%577%2176501/2:07 ) বলা হুয়। 

সাধারণতঃ নিদিষ্ট শ্বাদযস্ত্রে বাহক শ্বসনকার্ধ পরিচালিত হয়। বাহিত 

শ্বসনকার্ষের হারা কেবলমাত্র রক্তের ভিতর হইতে কাধন-ডায়কসাইড বাফির 

করিয়! তৎপরিবর্তে অকিজেন ভতি করা হয়। কিন্তু ইহাতে খাদ্যরস হইতে 

শক্তি নিগমনের কোন উপায় নাই । সুতরাং জীব-কলার ভিতর রক্তের 

সাহায্যে অক্সিজেন প্রবেশ করাইয়া উষ্ছার ভিভরকার খাদ্যবস্ত দহন কর] এবং 

দহনের ফলে নিঃস্যত কার্ধন-ভায়ক্সাইভকে পুনরায় রক্তের সাহায্যে বাঞ্ির 
করিয়া লওয়াকেই প্রকৃত শ্বস্নকাধ বলা হয়| ইহাকে অস্তঃশ্বসন কার বা 

কল শ্বসনকাষ (17152772] 7851772120% 07৮ 75588 765172210% ) 

বলে। অতএব কোন খাদ্য হইতে অকিজেনের দ্বার! গতি-শক্কতি নিষ্কাশন এবং 

কোষে কাবন-ডায়ক্সাইড যুক্ত করাই প্ররুত শ্বসনকার্ধ ব৷ শ্বাসকার্ষ 
(15957720207 )। 

পূর্বে বল1 হইয়াছে যে, লোহিত রক্তবণার নিউক্লিয়সের হোমোগ্লোবিনই 
অক্সিজেন বহন করে। অক্সিজেন অণুর প্রতিও লৌহকণার গ্রীতি খুব বেশী 
এবং হোমোগ্লোবিন লৌহ্ঘটিত হওয়ায় উহ? অকিজেন শোষণ করিয়া 

অক্সিহোমোগ্নোবিনে (057702০219৮ ) পরিণত হ্য়। কিন্ত 

অক্সিহোমোগ্লোবিন অত্যন্ত অস্ফিতিস্থাপক (0%52816) রাসায়নিক 

যৌগিক পদার্থ । রক্ত, ফুসফুসের অক্সিজেন অণুগ্তলিকে অকিহোমোগ্নোবিন 

অবস্থায় দেহের প্রতি কোষে ইহার সুক্ষ স্প্্ জালকের মাধ্যমে বহুন করিয়া 

লইয়া যায়। অক্সিহেঃমোগ্লোবিন, কোষের সংস্পর্শে আঙসিলে অক্সিজেন 

নিঃস্ত করে, তখন উহ! প্রথমে লসিকারসে দ্রবীভূত হুইয়া! যান এবং 
লসিকারস হইতে কোষগুলি অকিজেন গ্রহণ করে। কোষে অক্সিজেন 

প্রবেশ করিয। উচ্বার অস্তরস্থ খাদ্যবস্ত দহন করে এবং কাবন-ডায়ক্সাইড 
নির্গত করে অর্থাৎ কলা-শ্বলনকার্ধ সমাপ্ত হয়। ইস্থাতে কার্বন-ডায়ক্লাইডের 

সহিত গতি-শক্তিও নিঃহ্ছত হয়। গতি-শক্তি, কোষগুলিকে উহাদের 

বিপাকীষ্ কার্ধের (219201506 206/195 ) শক্তি দেয় এবং কাবধন- 

-ভায়কৃ্দাইড ব্যাপন-ক্রিয়ার দ্বান্না রজরসে মিশ্রিত হয়। শিরাগুলি 
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দেহ হইতে কার্বন-ডায়ক্সাইড-মিশ্রিত রক্ত বহন করিয়] পুনরায় ফুসফুসে বা অন্য 

কোন শ্বসন-অঙ্গে জমা করে এবং তথায় বাহ্যিক শ্বসনকাধের দ্বারা বুক্তে 

অক্সিজেন প্রবেশ করে এবং কার্ধন-ডায়ক্সাইড দেহ হইতে বাহির হইয়া যায়। 

কার্বন-ডাকৃসাইড রক্তরসে বাইকার্বনেট (2/60%96 )-ূপে থাকে এবং 
শ্বদন-অঙ্গ হইতে ইহা পুনরায় কাধন-ডায়কসাইভে পরিণত হুইয়া বাহির হইয়া 
যায়। শিক্ষক যেমন পুস্তকের মাধ্যমে জ্ঞানবুদ্ধি করেন এবং পুনরায় পুস্তকের 

মাধ্যমেই ছাত্র-ছাত্রীদ্িগকে শিক্ষা দেন, সেইবপ রক্তের মাধ্যমে দেহের কোষ ও 

কলাগুলি অক্িজেন শোষণ করে এবং পুনরায় রক্তের মাধ্যমে দেহের কোষ ও 

কলাদি হইতে কাবন-ডায়কৃ্সাইভ বাহির কিয়! লইয়। যায়। অতএব রক্ত 

অক্সিজেন ও কাবন-ডায়কৃসাইড উভয়েরই বাহুক। 

শ্বসনকার্ষের প্রকারভেদ (57১65 ০: [২681011961010 ) 2 

ব্যাঙ উভচর প্রাণী হওয়ায় বিবিধ উপায়ে ইহার শ্বসনকার্ধ পরিচালন! 

করিতে পারে । ইহাদের গায়ের চামডা সবদ। জলসিক্ত থাকে এবং ম্বভাবতঃই 

ইহার] মুখবিবর খুলিয়া চলাফের! করে । সাধারণতঃ নিয্মলিখিত তিনপ্রকারের 

শ্বাসযস্ত্রের দ্বার] ব্যাঙ শ্বপনকাধ পরিচালন করে,_-(১) ফুসফুস (14785 ), 

(২) জলসিক্ত গায়ের চামড়া (%795 55 ) এবং (৩) মুখবিবরের 

পাতলা আভস্তভর (48095 77557772776 07 0716 0০০21 62259 )। 

(১) ফুসফুসীয় শ্বসনকার্ষ (7১011701581 19191180107 ) 2 

ফুস্ফুসীয় শ্বসনকার্ষ নিম্নলিখিত যন্ত্রের সহযোগিতায় সম্পন্ন হয় ; যথা (1) বহিঃ 

নাসারল্তর, (1) নাসানালী, (171) অন্তঃ-নাসারঞ্র, (৫৮) মুখ-বিবর, (৮) গ্লটিস, (৮1) 

লেরিঙ্গে ট্রেকিদ্ণাল প্রকোষ্ঠ, (51) ব্রস্কাই, (5111) ফুসফুস । 

ব্যাঙের ফুসফুস ছুইটি এবং তাহা হৃদ্যস্ত্রের প্রতি পার্খে বিদ্যমান; 

ফুসফুসের গাত্র পাতলা এবং মৌমাছি চাকের মত খোপযুক্ত। ইহা ফাপা, 
ভরাট নহে এবং ইহার রুঙ লালচে গোলাপ ফুলের মত। প্রতিটি 

ফুসফুসের অগ্রভাগ নলাকার। দুইটি নালী বা ব্রঙ্কাই (77০%0%;) 
অগ্রভাগের লেরিঙ্গো-ট্রেকিয়াল প্রকোষ্ঠ (127777750  02707221 

072777967 ) বা শব্যন্ত্রের (17059 ৮০৮) সহিত মিলিত হয়। 

লেরিঙ্গো-ট্রেকিয়াল প্রকোষ্ঠের অগ্রভাগ গ্লটিস (2105) ছিত্রেখ 

দ্বার! মুখ-বিবরটি (9০০81 ০৮৪ ) যুক্ত । মুখবিবরের অগ্রভাগের উপর. 
চোয়ালের শীর্ষস্থানে অন্তঃ-নাসারন্ধ, (117:5772112165 ) বিছ্যাষান । ইচা 
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বাহিরের সহিত বহছিঃলাসারদ্ধ, (:7567%21 70571) দ্বারা যুক্ত। 
দুসফুলের বাহিরের পাত্র মৌমাছির চাকের মত খোপযুক্ত। এইবধপ খোপ 
€:1397092: )-গুলিকে বাতাস-থলি (4 5205) বা এ্রলভিওলাই 

৭০নং চিত্র 

ব্যাঙের ফুসফুসের পার্খ-অস্কীয়দেশ দেখান হইন্চেছে। 
১, শ্লটিস; ২, শ্বর ও শ্বাসপ্রকোষ্ঠ ; ৩, আযরোটিনয়েড তরুণাস্থি খণ্ড; 

৪ এলভিওলাই ; «, ফুসফুল ; ৬, ফুসফুসীয় ধমনী £ ৭, ফুসফুমীয় শিরা। 
প্রতিটি ফুসফুসের সরু গলাটিকে ব্রহ্কাস (8200.58 ) বলে । 

(21560 ) বলা হয়। প্রতিটি বাতাস-থলিতে একটি করিয়া! অতি সুক্ষ 
ফুসফুসীক্ ধমনী ( 7%1170120) 279 )-শাখা প্রবেশ করে এবং ইহা 

জালকে বিস্তারিত হুইয়া উক্ত বাতাস-থলিতে ছড়াইয়্া' পড়ে। বাতাঁস- 
থলির এপিথিলিয়ম কোষগুলিতে রক্ত সরবরাহ হয় এবং ধমনী-জালক 
হইতে শিরজালকের হ্ট্টি হয়। শিরাজালক কোষ হইতে রক্তের 
ঘৃবিত পদার্থ মুক্ত করিয়া হুদ্যস্ত্রে পুনরারী রক্ত সরবরাহ কৰে। ফুসফুসের 
এপিখিলিয়ম সিক্ত হওয়ায় উবার ছবারাই ব্যাপন প্রক্রিয়ার লাহায্যে 
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ব্মক্তে অক্সিজেন-কার্বন-ভাফ্ক্সাইডের বিনিময় হয়। রক্তে অক্সিজেন প্রবেশ 

করে এবং কার্বন ভায়ক্সাইভ রত্তের রূক্তরস হইতে বাহির হইয়া বাতাসে 
মিশিয়া যায়। 

শ্বাসপ্রণালীী (60159171972 0£ 13659191718 01010 ) 2 ফুসফুসে 

শ্বসনকার্ষের প্রণালী নিশ্বাস গ্রহণ (1%55/220% ) এবং প্রশ্বাস ত্যাগ 
€£477£220% )-এর মধ্যে শীমাবদ্ধ। প্রথমে ব্যাঙ মুখ বন্ধ করে এবং ইহাতে 

৭১নং চিত্র 

ফুসফুসীয় শ্বাসক্রিয়ার প্রণালী দেখান হইতেছে 
ক, মুখবিবরের বাহির হইতে বাতাসের প্রবেশ ঘেথান হইতেছে ; থ, ফুনফুসে 

মুখবিবর হইতে বাত1সের প্রবেশ দেখান হইতেছে । 

১, বহিং-নাসাবন্ধ ; ২ অস্তঃনাসাগ্হবর (০115060: 82০ ) ১ ৩, অস্ত 

নাসারন্্র; ৪, জিহ্বাঁ; ৫, গ্রিস; ৬, গ্যালেট বা গ্রাসনালী মুখ ; ৭, ফুসফুস | 

নীচের চোষ্চাল নামিয়] যাঁ়, ফলে মুখবিবরের আফতন বৃদ্ধি পায়। এই সময় 

বহিঃ ও অন্ভঃ-নাসারন্ধ মুক্ত হওয়ায় বাহিকের বাতাস পথ দিয়! মুখবিববের 

আয়তন বৃদ্ধি হেতু প্রবেশ করে। শ্বাসকার্ধের এই পদ্ধতিটিকে বাতাস গুবেশ 
(25//260% ) বলে । এই সম্ব গর্শটিস-ছিত্র বন্ধ থাকায় বাতাঁস বেশ কিছুক্ষণ 

মুখবিবরের মধ্যে থাকে । 

জী. বি, (৩য় )--২৩ 
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ইহার পর ফুসফুস দুইটির পেশীগুলি সম্কুচিত হয়। ইহার ফলে কার্ধন- 

ডায়কসাইড মিশ্রিত বাতাস ফুসফুসের ভিতর হইতে বাহির হুইয়া মুখ- 

বিবরের ভিতর প্রবেশ করে। কিন্তু বাতাদ-প্রবেশ পদ্ধতি অনুসারে 

মুখবিবরের বাহির হইতে বাতাস আগে হইতেই ভতি থাকে এবং ফুসফুসের 

উপরোক্ত কাবধন-ভায়ক্সাইড গ্যাসপূর্ণ বাতাস পুনরায় প্রবেশ করিয়া 
মুখবিবরের চারিপাশে প্রবলবেগে চাপ দেয়! ফুসফুস হইতে মুখবিবরের 

বাতাসের গতিকেই প্রশ্বাসগ্রহণ (257/220% ) বলা হ্য়। এই পদ্ধতির 

ফলে মুখবিবরের কিছুটা বাতাস অন্ততঃ বছিঃ-নাসারন্ধের ভিতর দিয়! বাহির 

হইয়া ষায়। ইহাতে মুখবিবরের কিছু বাতাস বাহিরে চলিয়া! গেলেও অধিকাংশ 
বাতাস থাকিয়! যায় । 

ঠিক ইহার পরেই ব্যাঙের মুখবিবরের তলটি পেশী সঙ্কোচনের দ্বার 
পুনরায় উপরে উঠিয়া স্বাভাবিক হইয়া যায়। ইহার ফলে বহিঃ-নাসারন্ত্রে 
'ছদ্র ও মুখের ছিদ্র বন্ধ হুইয়া যায় এনং মুখবিবরের আয়তন ক্ষুদ্রতর হয়। 

ইহাতে মুখবিবরের বাতাসের উপর চাপ পডে। কেবলমাত্র গ্লটিস ছিদ্রযুক্ত 
থাকায় বাতাস সবেগে ফুসফুসের ভিতর প্রবেশ করে। শ্বদন-কার্ষের এই 

পদ্ধতিকে নিশ্বাস গ্রহণ (15820 ) বলা হয়। স্তরাং ফুসফুসের ভিতর 

বহিরাগত বাতাস এবং ফুসফুল হইতে ফিরিয়া আসা বাতাস একজিত হইয়। 

ব। মিশ্রিত হইয়] প্রবেশ করে । 

স্বাভাবিক অবস্থায় ব্যাঙ মুখছিদ্র বন্ধ করিয়া থাকে এবং ইহার মুখ- 

বিবরের তল উঠা-নাম] করিতে দেখা যায়। ইহার দ্বারাই বোঝ! যায় যে, ব্যাঙ 

শ্বসনক'ঘ পরিচালনা করিতেছে । মুখবিবনেন গল উঠা নাম] করার জন্তই 

শ্বসনকার্য কার্যকরী হয়। মুখবিবরের তলে হাওয়েড (120,059 0272198 ) 

তরুণাস্থি থাকে এবং উহ্থার সংযুক্ত পেশীগুলির সংকোচন ও প্রসারণের জঙ্যাই 

মুখবিবরের তল উঠা-নামা করে। অতিরিক্ত অক্সিজেন প্রয়োজনের সময় ব্যাড 
কেবলমাত্র ফুসফুসের দ্বারা শ্বসনকার্য পরিচালনা করে । সাধারণতঃ ইহার মুখ- 

শিবরের ভিতরকার এপিথিলিয়ম কোষের দ্বার] এবং সিক্ত চামড়ার দ্বারাই শ্বসন- 

পন্কতির সাহায্যে দেহের অঞ্সিজেনের চাহিদা মেটায় । 

২। মুখবিবরের পাঁতল। আস্তরের সাহায্যে শ্বসনকার্য (৪ 
03218106010 5 60০ 1157106 10061201018)9 01 056 000091 ০৪৮10 ) 2 

ব্যাঙের মুখবিবরের পাঁতলা আত্তর বা এপিখিলিয়ম পর্দায় শিরার 
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জালকে পূর্ণ থাকে এবং এইজন্তই মুখবিবরের অগ্তস্তরটি দেখিতে লুল হয়। 
ফুসফুসের দ্বারা শ্বাসকাধের। সময় মুখবিবরের ভিতর বাহিরে বাতাস বেশ 

কিছুক্ষণ থাকে । ইহার ফলে এপিথিলিয়ম পর্দার রক্ত হইতে ব্যাপন ক্রিয়ার 

দ্বারা কার্বন-ডায়কৃসাইভ বাহির হইয়া আসে এবং অক্সিজেন রক্তে প্রবেশ 

করে। ব্যাঙের অধিকাংশ রক্ত এইভাবে অক্সিজেন শোষণ করে। 

৩। সিক্ত চামড়ার সাহায্যে শ্বসনকার্য (26517561025 ৮ড 65৪ 
17015 515110) 5 

ব্যাঙ উহার প্রকৃতি ও ম্বভাব অনুসারে সব্দাই জলের ধারে বাস করে। 

বাতাস এইকবপ সিক্ত চামডার সংস্পর্শে আসিলে কিছুট1 ব্যাপন ক্রিয়ার দ্বার! 

চামডার ভিতর বদয়। প্রবেশ করে। ফুসফুসীয় চার্ধমনীর শাখা ব্যাঙের 

চাঁমডার অতি শুক্র জালকে পরিণত হইয়া ছড়াইয়! থাকে । ইহার ভিতরকার* 

রক্ত বাতাস হইতে অক্িজেন শোষণ করিতে পারে এবং ঝক্তরসের কার্বন- 

ডায়কৃসাইভ বাহির করিয়া দেয়। ব্যাঙের শীতঘুমের (756715260% ) 

সময় উহার] কবলমাত্র চামড়ার দ্বারা শ্বসনকার্য পরিচালন] করে। উপরোক্ত 

তিন প্রকার শ্বসন-প্রণালীর মধ্যে চামড়ার দ্বার? শ্বসনকার্ধ সর্বদাই কার্যকরী 

হয় । বাঙাচি ব্যাঙের লার্ভা দশা । এই দশায় ব্যাঙাচির মাথার ছইধার 

হইতে ফুলক। (০11) বাছির হ। ফুলকাগুলি রক্তজালকে পূর্ণ থাকে। 
ব্যাঙাচি সাধারণতঃ জলেই জীবনযাপন করায় ফুলকাগুলি জণের সংস্পর্শে 

আসে। ইহার ফলে জলে দ্রবীভূত অকিিজেন ফুলকার রক্তের মধ্যে 

প্রবেশ করে এবং ফুলকার রক্তরম হইতে কার্বন-ডায়কৃ্সাইড বাহির হইয়। 

জলের সহিত মিশিয়া যায়। বলা বাহুল্য, ইহাও ব্যাপন-প্রক্রিয়ার দ্বার 

সম্পন্ন হয়। 

ল্বাক্সুভ ভর 
(০:০0 ০৮56610 ) 

জীবের নানাবিধ তন্ত্রের মধ্যে স্সাঁযুতস্ত্রের প্রাধান্ত সর্বাধক। এই তঙ্জের 

সাহায্যেই প্রাণী উহ্ার পরিবেশ অনুযায়ী নিজ জীবন অতিবাহিত করিতে 

পারে। এই তন্ত্র প্রাণীর প্রতিষ্টি অঙ্গের কার্ধকারিতার উপর সজাগ দৃষ্টি 
রাখে। শুধু ইহাই নহে, অন্তান্ত তন্তগুলি পরস্পর পরম্পরের সহিত 



২৩৪৬ জীববিজ্ঞান-প্রবেশ--৩য় ভাগ 

সহযোগিতা বজায় রাখিয়া যাহাতে এককভাবে প্রাণীর জীবনের সকল 

বিপাকীয় কার্ষ সম্পন্ন করিতে পারে, তাহাও স্বাধুতন্ত্রের বহুকার্ষের মধ্যে 

একটি প্রধান কাধ । এই তম্বাট দেহের সর্বাঙ্গে ছড়াইয়! থাকায় সহজে ইহার 

বিবরণ দেওয়া সম্ভব নহে। সেইজন্ত তশ্বটি তিনভাগে ভাগ করিয়া বর্ণন। 
করা হয়; যথা--(১) কেক্দ্রীয় সায়ুতন্ত্ (08772115105 5)7519772 ) 

এই তস্ত্রের মস্তিষ্ক (70797) ও স্ুযুয়়াকাণ্ড (57721 ০০7) অন্তর্গত । 

(২) পাশ্ব্ছ আস্ুতত্্র 12711712721 77277025 50156772) 2 মস্তিক্ক হইতে 

করোটি আায়ু (০727:21 257৮6 ) এবং হষুয্াকাণ্ড হইতে বিবিধ আয়ু 

সমন্বয়ে এই তন্ত্রটি গঠিত। (৩ স্বয়ংক্রিয় আায়ুতন্ত্র 2419%0750 767545 
57517) £ এই তন্ত্রটি অনেকগুলি নন'ঘুগ্রন্থিযুক্ত পিমপ্যাথেটিক অযু দ্বারা 

গঠিত। স্থযুয্াকাণ্ডের প্রতি পার্খে লম্বালপ্বিভাবে একটি করিয়া পিমপযাথেটিক 
সাধু থাকে। 

১। কেন্দ্রীয় আয়ুতন্ত্ (0615681 106150109 ৪5596612 )৫ ব্যাঙের 

পৃষ্ঠমধ্যরেখার উপর লম্বালম্িভাবে এই তন্ত্রটি বিছ্বমান। ইহার স্থুল, ফাপা 

অগ্রা শটি করোটির ভিতর থাঁকে। ইহাকে মস্তিক্ষ বা মগজ (7727) 

বলা হয়। মস্তিষ্কের পশ্চান্তাগ সরু হইয় ব্ুযুয্াকাণ্ডে পরিণত হয়। 
নুযুয়াকাগুটি (57721 ০০72) কশেরুকার ভিতর দিয়! দেহের পৃষ্ঠদেশে 

লম্বালদ্বিভাবে থাকে। মস্তিষ্কের মত ুষুম্াকাণ্ডটিও ফাপা। মন্তি্ষ ও 
কষুম্নাকাণ্ডের ভিতরকার ফাঁপা অংশে একপ্রকার রস থাকে। ইহাকে 

মস্তিক্ষ স্তযুয্নারস (05728/০  598217872) বলা হুয়। মস্তি ও 
্বযুক্নাকাণ্ডের ফাঁপা অংশকে পরিবেষ্টিত কাঁরয়া যে-সব কঠিন অংশগুঃল থাকে, 
তাহা 'ীয়ুকৌষ (15519% ) দ্বারা গঠিত। আগেই বলা হইয়াছে, আসা 

কোষের বিবিধ শাখা-প্রশাখা বিগ্ভমান। কোষগুলি মাকডসার জালের মত। 

সায়ুকোষের যে শাখাটি সে'জ! বাহ্র হয় ও প্রশাখাহীন হয়, তাহাকে 

আযাক্সন (2%0% ) বলা হয়। অন্তান্ত প্রশাখাবি শিষ্ট শাখাগুলিকে ডেনড়ন 

(102270% ) বলে। সাধারণতঃ নাযুকোষের শাখার চারিপাশে 

নিউন্রিলিমা (72872197772) আবরণী থাকায়. উহ্নাকে আ্াযুকোষের 

স্ায়ুতস্ত (272 7/6 ) বলে। মস্তিষ্ক এবং স্থযুয্নাকাণ্ডের কঠিন অংশগুলি 
ন্নাম়ুদোষ ছারা গঠিত এবং উ্ভাদের ইইতে নির্গত শ্বাযুগুলি কতকগুলি 
ন্নায়ূতন্ত্র সমম্বয়ে স্টি হয়। সাধারণতঃ ধস্তিদ্ধের ভিতরের অংশগুলি 
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শ্বেতবর্ণের শ্সাযুতত্তর দ্বারা গঠিত হয়। সেইজন্ত এই অঞ্চলকে. মস্তিষ্ষের 
শ্বেত-পদ্দার্থ অঞ্চল (777775 79667 ) বলা হয়। মস্তিফের বাহিরের 
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“২নং চিত্র 

ব্যাঙের মস্তিষ্কের বহিবাকৃতি দেখান হইতেছে ; ক. পৃষ্টদেশ ; খ, অস্ীয় দেশ। 
১, প্রাণন্নায়ু ; ২, ভ্রাণকেন্দ্র ; ৩, সেরিব্রাল হেমিক্ফিয়ার ; ৪, থ্যালামেন সেফালন অঞ্চল; 

৫, দর্শনকেন্দ্র ; ৬, করোটির যষ্ট মু (49508208) ; ৭, করোটির অষ্টম শ্রাধু (45016075) ; 

৮) সুষুনন শীর্ষক (0160]]19 001. 05869) ; ৯, কোটির দ্বিতীয় স্াযু (08৫০) ; ১০, অপটিক 

কায়েজম] (00510 01155700%) ; ১১, করোটির তৃতীয় স্নাযু (09০91990607) ;) ১২, হাইপো- 

ফাইসিস ; ১৩, পিটুইটারি গ্রন্থি; ১৪, পিনিয়াল বডি ; ১৫, করোটির চতুর্থ বায (28:9610) ; 
১৬, করোটির পক্ম ও সপ্তম আ্লাযু (05189106081 820. 80181)»: ১৭, দেরিবেলম (0৪০- 

109]10.00) 7 ১৮, করোটির নবম ও দশম স্নায়ু (919890-01797510795] 8100. 5৪9) 

অঞ্চলটি ধুর বর্ণের হয়। কারণ এই অঞ্চলটি ন্নাম়ুকোষ দ্বারা গঠিত। 

নায়ুকোষগুণলর নিউক্লিমস ধৃপর বর্রের হওয়ায় মস্তিষ্কের বহ্রাঞ্চলটি ধূসর 

বর্ণ ধারণ করে এবং ইহাকে মন্তিফের ধুসর পদার্থ (076) 72157 ) 



৩৪৮ জীববিজ্ঞান-প্রবেশ- তন ভাগ 

অঞ্চল বলে। কিন্ত হুমুক্নাকাণ্ডের শ্বামুব্যবস্থা এপ নহছে। উহার ভিতরের 

অঞ্চল ন্বামুকোষবিশিষ্ট ধূসর পদার্ধের দ্বারা গঠিত এবং বাহির অংশটি 
সামুতম্কধ বা! শ্বেত পদার্থের ছারা গঠিত। স্ৃতরাং স্াযুকাণ্ডের সম্পূর্ণ 
বিপরীত ব্যবস্থ|! দেখা যাঁয়। মস্তি ও স্বষুগ্নাকাণ্ড পর পর ছুইটি আধরণীর 
দ্বারা পরিবেষ্টিত। প্রথম বা বাহিরের আবর্ণীটি স্ুগ এবং ইহাকে 
ডুরামেটার (10%72779/27) বলা হয়। দ্বিতীয় বা ভিতরের পাতলা! 
আবরণীটিকে পায়ামেটার (2:9%:267 ) বলে । 

(8) মস্তি ( 8:51) করোটির ভিতর মস্তিষ্ক বিছ্ছমান। ইহাকে 

তিন ভাগে ভাগ করিয়া বর্ণনা কর! হয়; যখা-_অগ্রমস্তিষ (০6 ৮727 ), 
মধ্যমস্তিক (2159 ৮22) এবং পশ্চাদৃ-মস্তিক্ষ (12৮53 727) | আবার 

- অগ্রমণ্ডিফ ও পশ্চাদ্-মস্তিফকে বিবিধ অঞ্চল অনুযায়ী পুনরায় ভাগ করা 

হয়। মোটের উপর সমগ্র মন্তিফটিকে উহার অগ্রভাগ হইতে পশ্চান্তাগ পর্যস্ত 

পাচ ভাগে ভাগ করা হয়; যথা 

ূ অগ্রমস্তিষফের উপরভাগ বা 

| টেলেনসেফালন । (176159০6- 
| [01081017 71217- 272, 02101791018 

-₹ 17272, ) ক। অগ্র-মস্তিক্ষ (5০16-চ1510 ) 

অগ্রমন্তিষ্ষের পশ্চান্তাগ বা 

( ডায়্েনসেফালন (10120০- 

ূ 0191010 3 115 061%2977, ) 

খ। মধ্য-মস্তিকষ (010-১:80 ) ৰ মেসেনসেফালন (17%12901)- 

| ০2010819007 1৬15 75772122156. ) 

ৃ পশ্চাদ্মন্তিফের অগ্রভাগ বা 

মেটেনসেফালন। (71০621%- 

52101791017 0000 - 21667, ) 

পশ্চাদ-মণ্তিফ পশ্চাদঅঞ্চল বা 

মাইলেনসেফালন। (০ 
| 12006719810 ) ( 7৬510182 

গ। পশ্চাদ-মস্তিকষ (ন100- 

7018117 ) 

ূ 5017721৫০72. ) 



মেরুদণ্ী প্রাণী ৩৪৯ 

ক। অগ্রমস্তিকষ €50:5-01510 ) 2 ব্যাঙের অগ্রমস্তিফ অঞ্চলটি 

টেলেনসেফালন ও ডায়েনসেফালন অঞ্চলে বিভেদিত। টেলেনসেফালনের 

অগ্রভাগে একজোড়া ছোট ছোট শ্রাণকেজ্্ অঞ্চল (0120497) 107৫ ) 

বিচ্ধমান। এই অঞ্চলের দ্বার] ব্যাঙ প্রাণশক্তি অর্জন করে। টেলেনসেফালনের 

বাকি অংশটি দুইটি বন্ড গোলাকার অঞ্চলে বিভেদিত। এই দুইটি 
অঞ্চলকে গুরুগোলার্ধ (0979চ721 7,27751597276 ) বসা হয়। ইহ। 

ভ্রাণকেন্দ্রের ঠিক নিম্নে বিদ্যমান | গ্ররুগোলার্ধের তলদেশ স্ুল হুইয়া' একটি 

বৃহৎ ক্সাযুগ্রস্থির সুচনা করে। ইহাকে করপাস ক্্রিষ্ষাটম (০০7%5 
57126%7 ) বলা হয়। গুরুগোলাধেরি উপরিভাগ ও পার্খদেশ পাতলা হয় 

এবং এই অঞ্চলকে পেলিষ়ম (122115/% ) বলা হয়। গুরুগোলার্ধ অঞ্চলটি 

বুদ্ধি, মননশক্তি, স্মরণশক্তি ও ভাবপ্রবণতার অগ্ঠ দায়ী। ব্যাঙের এই 
অঞ্চলটি উন্নত ধরনের না হওয়ায়, উপরোক্ত গুণগুলি তেমন পরিলক্ষিত হয় 
না। অগ্রমন্তিকের পশ্চাদ্দেশে ব। ডাষেনসেফালন অঞ্চলটি চাপা এবং 

গুরুগোলার্ধের পশ্চা্ভাগের মধ্যে বিদ্যমান । মস্তিষ্কের পৃষ্ঠঅঞ্চলে এই স্থানে 

একটি সরু লম্বাকার অঞ্চল দেখা যায়। ইহাকে এপিফাইসিস 
(77/£755 ) বল। হয । ইহার অগ্রভাগে একটি জুক্ম, গোলাকার বস্ত দেখা 

যায়। ইহাকে পিনিয়্াল বডি (52521 ০2০) বলা হমন। এপিফাইদিসের 

ও পিনিয়াল বডির সঠিক কার্ষকারিতা জানা যায় না। এপিফাইসিসের 

সন্থুথে একটি সংবহন প দর (172505127” 729715/216 ) দেখ যায় । ইহাকে 

অগ্রভাগের কোরম্েড সংযোগ (41757507 ০7%০/০£2 19125%5 ) বল। 

হয়। ডায়েনসেফালনের অ্বীয় দেশের উপর দিয়া একটি দৃষ্টি-সায়ু (০0৮৪০ 
£6/6 ) পরম্পর পরস্পরকে ছেদ করিয়া বাছির হ্ইয়াছে। ডানদিকের 

দৃ্টি-াযু বামদিকে এবং বামদিকের দৃষ্টি-সাযু ডানদিকে অগ্রসর হওয়ার 
4৮-এর মত আকার ধারণ করিয়া উহার ডাঁয়ৈনসেফালনের 
অস্কীয় দেশের উপর বিছ্যমান। ইহাকে দৃিচ্ছেদ (0120 0০/72512 ) বলা 

হন্ন। দৃষ্টি-ছেদের নিয়ে চাপা আয়তাকার অঞ্চলটি হাইপোফাইসিস ব। 
ইনফাঁনডি বলুম (7177/0/7)5£5 ০৮ 2%%7217 ) বলা হয়। ইচ্ছার 

পশ্চান্তাগের সহিত একটি গোলাকার গ্রন্থি আটকাইয়া থাকে। এই 
গ্রন্থিটিকে পিটুইটারি বডি (2:20 8০৪) ) বলা হয়। পিটুইটারী 

বডি প্রকৃতপক্ষে মস্তিষ্কের কোন অঞ্চল নহে এবং আায়ুকোষের সাথেও 



৩৫০ জীববিজ্ঞান-প্রবেশ--৩য় ভাগ 

ইহার কোন সংযোগ নাই । ইহা গীলবিল (:2/:2/0% ) হইতে ব্যাঙের দেহ- 
বৃদ্ধি সময় ইহু। সু হই] মস্তিষেন্র উপরোক্ত অঞ্চলে আটকাইয়া থাকে। ইহা 
একটি উদ্বোধক গ্রন্থি (77720-0217121 12170 ) এবং ইহার নিঃস্থত বসের 

দ্বার] ব্যাঙের দেহবৃদ্ধি বা পূর্ণ তা প্রাপ্ত হওয়া ছাড়াও জননকোষ-পুষ্টি সাধিত হয়। 
ডায়েনসেফালনের দুই পাশ বেশ পুরু হওয়ায় এই অঞ্চল দুইটকে থ্যালামাস 

(7%2127%95 ) বলা হয় । 

খ। মধ্য-মভ্তিক (7117-2725%1 071 2495870597,210% ) £ এই 

অঞ্চসটি অগ্র ও পশ্চ্ৎ অঞ্চন অপেক্ষ। বৃহত্তর | স্ুল মধ্য-মস্তিক্ক অঞ্চলের ছুই 

ধারে একট। করিয়া গোলাকার অংশ দেখ! যায়। মস্তিষ্কের পৃষ্ঠদেশে পাশাপাশি 

এই ছুইটি অংশ থাকে। ইহাদের ভিতরটাও ফাপা। ইছাদের দৃষ্টি-কেত্র 

অঞ্চল ব। করপোৌরা বাইজিমিনা (070 1085 07 007972 

73/217172 ) বলা হয়। দৃষ্টিকেন্ত্র অঞ্চলের অস্বীয় দেশে ছুইটি ন্নায়ুপেশী 

লম্বালঘ্িভাবে মস্তিষ্কের অগ্র ও পশ্চান্তাগকে যুক্ত করে। এই একট ন্নাযু পেশী- 

খগ্ুকে ক্রুরা-সেরিত্রি (07৮72 06/6৮7%) বলা হয়। দৃষ্টিকেন্দ্অঞ্চল জীবের 
চক্ষুর দৃষ্টিশক্তির জন্য দাতী। 

গা। পশ্চাদৃ-মস্তিক্ষ (1159-৮5515) পশ্চাদদ-মন্তি্ধ মেটেনলেফালন 
ও মাইলেন-সেফালন অঞ্চলে বিভেদ্দত। দৃষ্টিকেন্দ্র অঞ্চলের ঠিক নিক্সে 
মস্তিষ্কের পৃষ্ঠদিকে আড়ামাঁড়িভাবে একটি পাতলা অংশ দেখা যায়। এই 

অংশটিকে সেরিবেলম (05/9911%7%) বল। হয়। সেরিবলম মেটেন- 
সেফালন অঞ্চলে বিদ্যমান এবং চলন-প্রক্রিয়ার সময় বিবিধ অঙ্গের 

সংযোজন করাই এই অংশের কার্ধ। পশ্চাদ্ য্ভিষ্ষের মাইলেনসেফালন 
অঞ্চলকে ন্ুযুয্নাশীর্ষয ব। মেড়ুলা অবলংগাটা (74525112 ০৮101,422) 

বলাহয়। এই অঞ্চলের তল ও দুইধার বেশ পুরু | ইহার উপরে একটি সংবহন 

পর্দ| থাকে। ইহীকে পশ্চা্ভাগের করোয়েড সংযোগ (০52207 
0%০7042 11625 ) বলা হয়। ব্যাঙের যাবতীয় বিপাকীয় কার্ধ, যথা 

শ্বননকার্ধ, হৃদযন্ত্রের সংবহনকার্য ইত্যাদি এই অঞ্চলেরই দ্বারা পরিচালিত 
হয়। মেডুল1 অবলংগাটা ধীরে ধীরে সরু হুইরা ন্ত্বুক্াীকাণ্ডে (57721 
০০৫) পরিণত হয়। ন্ুযু্বাকাণ্ড করোটির নির়স্থ ছিত্র দিয়া বাহির হইয়া 
অ'সে এবং কশখেরুক।'র ভিতর দিয়' ব্যাচের পৃষ্ট-মধ্যবেখার উপর লঙ্বাল্ষি 
ভাব থাকে। 



মেরুদণ্ডী প্রাণী ৩৫১. 

মস্তিছ্বের বিবিধ গহ্বর (0971565 ০ 276:7721%) 2 মন্তিফষের 

বিবিধ অঞ্চলের ভিতর ফাপ| গহ্বরগ্তলি পরস্পর পরস্পরের সহিত যুক্ত। 

আবার মন্তিষেন্র গহ্বরগুলি ত্রযুক্নাকাণ্ডের গহ্বরের সহিত যুক্ত। মস্তিষ্কের 

গহ্বরগুলিকে প্রকেস্ঠ (17762161516 ) 

বসা হ্য়। দুইটি গুরুগোলাধের 

ভিতর বা! সেবিরাল হেমি্ফিয়ারের 

ভিতর একটি করিয়! লহ্বালম্থিভাবে 

প্রকোষ্ঠ থাকে । এই ছুইটি প্রকোষ্ঠকে 

প্রথম ও দ্বিতীয় প্রকোষ্ট বসা হয়। 

ইহাদের পার্শ-প্রকোষ্ঠও (1.216701 

/6701012 ) বলা হদ্দ। মস্তিষ্কের 

ডায়েনসেফালন অঞ্চলের প্রকোষ্টটিকে 

তৃতীয় প্রকোন্ঠ (77 175772 
016) বলা হয়। তৃতীন্ব প্রকো&টি 

প্রথম ও দ্বিতীয় প্রকোষ্ঠের সহিত 

একটি ছিদ্রের রা সংযুক্ত। এই 

ছিদ্রটিকে মন্রে। ছিদ্র (150/21727 

০7 2401/9) বলা হয়। হথযুক্ঁ 

শীর্ষকের ভিতর-গহবর বা প্রকোষ্ঠটি 

বৃহত্, কিন্ত অগভীর । এই প্রকোষ্ঠটিকে 

চতুর্থ প্রকেণস্ঠ (7017 77277 

06) বল] হয়। চতুর্থ প্রকোষ্টটি 

তৃতীয় প্রকো্ঠের সঙ্গে একটি সরু 

নলাকার গহ্বরের দ্বার সংযুক্ত। 

এই নঙলাক'র গহ্বরটিকে ইটাব্র বা 

একুইডাক্ট অফ সিলিভিয়াপ (127 

৭৩নং চিত্র 

মস্তি ফর বিবিধ গহ্বর দেখান হইতেছে। 

১, সেরিব্রাল হেমিক্ষিয়ার ; ২, পার 

গহবর ; ৩, মনরোর ছিদ্র; ৪, খালামেন 

সেফালেন ; ৫, অপটিক বা দৃষ্টিকেন্ত্ : 
৬, মেড়ুলা অবলংগাটা বা নুযুন্নাশীর্ষক ; 

৭, তৃনপীয় গহ্বর ; ৮, চতুর্থ গহ্বর । 

0৮. 2:9560806০ 5)15285) বগা হয়। দৃষ্টিকেন্ত্র অঞ্চলের প্রকোষ্ট 

দুইটিও ছুইপাশ হইতে ইটাবের সহিত যুক্ত থাকে। চতুর্থ প্রকোষ্ঠটি স্থযুস্তা- 
কাণ্ডের গহ্বরে সহিত ঘিলিত কইয়া] উদ্থাপ্ শেষ লীম] পর্যন্ত বিস্তার লাভ 

করিয়া] থাকে। 



৩৫২ জীববিজ্ঞান-প্রবেশ--৩য় ভাগ 

আষুয্নাকাণ্ড (952:091 ০০:৫.) মন্তিফের শীর্ষক (14295112 

0%107742:2 ) অঞ্চলের পশ্চাভাগ হইতে স্যুমাকাণ্ডের স্থটি। ইহা করোটির 

(5%%11) মহাবিবর (০2772 21247, ) ছিদ্রের ভিতর দিয়া বাহির 

হুইয়! লম্বালঘ্িভাবে প্রতিটি কশেরুকাঁর (1/2768729 ) নিউরাল নালীর 

মধ্য দিয়া ইউরোস্টাইল (07০952716) বা শেষ কশেরুকার ভিতর সমাপ্ত 

৭৪নং চিত্র 
স্বধুম কাণ্ডের প্রস্থচ্ছেদ দেখান হইতেছে । 

১। পৃষ্ঠ-নালা (100188] 58809 ); ২, ধুসর পদার্থের পৃষ্ঠভাগ 
(00798%] 100) ০01 6109 0797 20861: ) 7 ৩, নিউরোনিল ; ৪, শ্বেত 
পদ্দার্থ অঞ্চল (76০ 3279,697:)7 পুষ্ঠভাগের ল্াধুকোষ (9৮৪ 
08118 ০01 00785] 17070 ) 7 ৬. অন্গীয নালা ( 91067] 2380 ) ; 

৭, পায়ামেটার +৮, ধুনর পদার্থের অঙ্গীয় ভাগ (₹5:06:5] 170৮0, ০? 
0০৩ ৪05 122509৮) ১» সুযুয়াকাণ্ডের অঙ্কীয় মূল হইতে অন্তর স্ষ্টি; 
১০, স্লাযুকোষ ; ১১, শ্রধুন্নাকাণ্ডের পুষ্ঠদেশের মুল হইতে তস্তর সৃষ্টি। 

হয়। স্বযুয্নাকাণ্ডের ইউরোস্টাইলের অস্তরস্থ শেষ অংশটিকে ফিলাম 
টারমিনাল (74157 27775%21) বলা হয়। ন্রযুযাকাণ্ডের পৃষ্ঠ-মধযারেধার 
এবং অঙ্কীয়-মধ্যরেখার উপর দিয়! লগ্ালখিভাবে একটি করিয়া চাঁপ। নাল! 

€3/০০৮৪ ) থাকিতে দেখা যা । পৃষ্ঠমধ্যরেখার চাঁপা নালাটিকে পৃষ্ঠ-নাল! 
(10০৮5217556 ) এবং মস্কীয় মধ্যবরেখার চাঁপা নালাটিকে অন্কীয়় নাল! 
(7727752011559 ) বল হয়। স্ুধুয়াক]গ্ডের কেন্দ্র গহ্বরটিকে কেক্জ 

গহরর বানিউরোপিল (16752109721 ০07 16%/০691) বলা হয়। 



মেরুদণ্তী প্রাণী ৩৫৩ 

ইহাই মস্তিষ্কের চতুর্থ প্রকোষ্টের সহিত যুক্ত থাকে । মস্তিষ্কের মত 

্থযুয়াকাণ্ডের দুইটি আবরণী পর্দা থাকে। বহিংপর্দাটিকে ডুরামেটার 
(10%72,267” ) এবং অন্তঃ-পর্দাটিকে পায়ামেটার (:27৮267 ) বলা হয়। 

সববুক্নাকাণ্ডের নিউরোসিল গহ্বরের চারিপাশে আযুকোষবিশিষ্ট ধুসর পদার্থ 

(079 7997) বিদ্যমান । আয়ুকোষগুলি নিউরোসিলের চারিপাশে ডান! 

খোলা প্রজাপতির মত বিস্তস্ত থাকে । শ্বেত পদার্থ (17716 1772667 ) ধুর 

পদার্থটকে পরিবেষ্টিত করিয়। থাকে । শ্বেত'পদার্থটি স্লাযুতস্তর ছার] গঠিত। 

২। পাশ্বস্ছি লামুতন্ত্র (0170 10211017678] 65০09 35862177 ) £ 

মন্তিষ্ষের করোটির জোড়া আ্রীযুগুলির (07279176755 ) এবং 

নুযুয়। কাণ্ডের জোড়ান্নায়ুগ্ডলের (57121 %8795 ) বিন্যাপকে বাডের 

পার্থ আযুতন্্ বল] হম্ন। ন্নায়ুকোষ বা নাভকোষগুল মাকডসার মত। 

ইন্ভার বু শাখার মধ্যে প্রশাখাহীন লম্বা শাখাটিকে আ্।কসন বলা হয়। 

আাকসন শাখা আমুকোষের সাইটোপ্রাঞ্জম হইতেই স্ষ্টি হইয়াছে। 

আযকলনের চারিপাঁশে বেষ্ট7ন করিয়া থাকে স্লামু আবরণী বাঁ নিউরিলিম|। 

নিউরিলিমা পরিবেষ্টিত অনেকগুলি আকন একত্রিত হইয়া একটি নার্ভ 

বা স্সাযুর স্ৃত্তি করে। প্রতিটি নিউরিলিমা-বেট্টিত আকসনকে নাযুতন্ত ব! 
নার্ভতন্ত বলে। স্থতরাং লম্বা লম্বা এক এক গোছা ন্নাম্ুতন্তর জ্পর নাম 

আয়ু ব নার্ভ (29/৮2)। আাযুকোষের নিউক্রিয়সগুলি ধূসর রঙের হয় 

এবং ইহার। একটি ভ্তর নির্দাণ কবে। এই স্তরকেই মস্তিষ্ক বা স্রযুক্াকাণ্ডের 

ধুসর পব্ার্থ (272) £2:657 ) অঞ্চল বলা হয়। ইহাদের সাইটোপ্লাজম 
হইতে নির্গত স্নামুতন্তগুলি দেখিতে শ্বেত রঙের হয় এবং ইহার্দের স্তরটি 

ধূদর পদার্থ নিগিত স্তরটিকে পরিবেষ্টিত করিয়া রাখে। ইহাদের ন্নাযুতস্ 
স্তর বা শ্বেত পদার্থ অঞ্চল বঙ্গা হয়। মাঝে মাঝে অনেকগুলি স্সাম়ুকোষ 

একসঙ্গে জডে৷ হইয়া একটি স্থুল ক্ায়ুগ্রন্থির (16৮2 ৫272110% ) স্থষ্টি হয় । 
ন্ামুশ্খলির সংযোগন্থলে এই আ্াধুগ্রস্থি প্রায়ই দেখা যায়। ন্ামুতস্থ 
€ বি: 295) ইহার কার্যকারিতা অনুসারে শ্রধানত: দুই প্রকারের 

হর। প্রথম প্রকার আ্নাযুতন্ত দেহের বিবিধ ইন্দ্রিয়, যথা_-চক্ষু, কর্ণ, চামড়া 

ইত্যাদি হুইতে উদ্দীপনার সংবাদঞ্বছন করিয়া কেন্দ্রীয় আমুতস্ত্রের বিবিধ 
কোষে পৌছাইয়া দেয়। 



৩৫৪ জীববিজ্ঞান প্রযেশ-_-৩য় ভাগ 

এইবূপ মযুতত্বকে উদ্দীপক বা সংবেদ জায়ু (56%507 7976 ) বলা 
হয়; ইহাকে আন্তমু্থী (4216,2%) আামুও বলে | কারণ ইহার! ক্সাসুতত্তে 
বাহির হইতে ভিতরে সংবাদ বহন করিয়! লইয়া যায়। দ্বিতীয় প্রকার স্নামুতত্ত 
কেন্দ্রীন্ন সায়ুতন্তব হইতে অন্জ্ঞা ([2001565 ) বহুন করিয়া আনে এবং বিবিধ 

গ্রস্থ ও এচ্ছিক পেশীগুলিকে কাধকরী করে। এইপ্রকার স্বাযুতস্তগুলিকে চেষ্টায় 
বা বহিমুর্থী (1007 ০7 21676) আয়ু বলা হয়। সংবেদ ম্সামু ও চেষ্টায় 
নাযু যথাক্রমে সংবেদ-তন্ত্র [56750177775 ) এবং চেষ্টীয় তন্তর (7400 

74576) দ্বারা গঠিত। আবার কতকগু'ল আয়ু সংবেদন-তস্ক ও চেষ্টীয়-তস্ত 

একত্রিত হইয়া গঠিত হয়। ইহাদের মিশ্র স্ায়ু (21220 22756 ) বলা 
হয়। মিশ্রন্নাযু সংবাদ ও অন্ুষ্ঞা ছুইই বহন করিয়া আনে অর্থাৎ বহিমূখী ও 

অস্তমুখী হ্বায়ুকাধ একাই করিতে সঙ্ষম। 

করোটির আয়ু (025865] টব€:ছ৪৪ ) £ মন্তিষ্কের বিবিধ অঞ্চল হইতে 

দশ জোডান্সাযু করোটির বিবিধ ছিদ্রপথে বাহির হুইয় ব্যাঙের নান]! অঙ্গে 

প্রবেশ করে। ইহাদের করোঁটির স্নায়ু (07221 12756 ) বলা হয়। 
এই ন্নামুগুলির মধ্যে কতকগুল সংবেদ-আয়ু, জাবার কতকগুলি চেষ্টীয়-ন্াযুর্ূপে 

কার্ধ করে। কতকণগুণ্ল আবার মিশ্র সাধুরূপেও কার্ধ করিয়া থাকে । মস্তিষ্কের 

বিবিধ অঞ্চল হইতে আযুখলি নির্গত হওয়ায় উক্ত অঞ্চলের ন:মান্ুসারে জ্সায়ু- 

গুলির নামকরণ করা হইয়াছে । নিয়ে প্রতিটি নাযুর উৎপত্তি অঞ্চল, বিস্তার, 
বিবিধ অঙ্গে প্রবেশ ও কার্ধকারি তার বিশদ বিবরণ দেওয়] হইল £ 

() ঘ্রাণ-আীয়ু বা অলফ্যাকৃটারী নার্ভ (01909/9 2272) £ 
প্রাণ-াযুই করোটি-সায়ুর প্রথম আ্বাযু। ইহা মস্তিষ্কের প্রাণকেন্দ্র অঞ্চল হইতে 

বাহির হুইয়' নাপিকার ভিতর প্রবেশ করে। প্রতিটি শ্রাণ-ন্ীয়ু দেই দিকের 

নাপিকার মিউকস পর্দার সংবেদ কোষে ছভাইয়! পড়ে। এই স্গাযু জাড়1 কার্ধতঃ 

সংবেদ-ন্বায়ু এবং ইহারা ভ্রাণকার্ষে ব্যবহৃত হয়। 

ঘ]) অক্ষি-স্সায়ু বা অপটিক নার্ভ (078০ 15752) £ ইহারা 
মস্তিষ্কের ডায়েনসেফালন অঞ্চলের দৃষ্টিকেন্্ হইতে বাহির হইয়াছে। 
ডায়েনসেফালনের অস্থীয়দেশে পিটিউটারী গ্রন্থির ঠিক সম্মুখে ডানদিকের অক্ষি- 
আমুটি বামদিকে বাহির হুইয়া যায় এবং ব্রামদিকের অক্ষিল্নায়ুটি ডানদিকের 

আমুটিকে অতিক্রম করিয়া ডান্দকে বাহির হইয়] যায়। ইহাতে উক্ত ছুইটি 
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কঃযু পিটিউটারী গ্রন্থির সম্মুখে ইংরাজী অক্ষরের “এর মত আকার ধারণ 

করে। ইহাকে দৃষ্টি-ছেদ বা অপটিক ক্যায়েজম। (0৫০ 0/125772 ) বলা 

হ্য়। ডানদিকের অক্ষেন্ায়ুটি বাম দিকের চক্ষুর ভিতরে প্রবেশ করিয়া! উহার 

অক্ষিপটে (139%2 ) ছড়াইয়া পড়ে। সেইরূপ বামদিকের অক্ষিন্প।মুটি 

৭৫নং চিত্র 
ব্যাঙের মক্তিক্ষ হইতে নির্গত করোটির ক্লাযুগুলির গতিপথ দেখান হইতেছে । 

১, অপথ্যালমিক শ্রাযু (): ২, প্যালাটাইন (7); ৩, ম্যান্সিলারি* (); 
৪ ম্যানডিবুলার (*); ৫, হ্যায়োম্যানডিবুলার (11) ; ৬, গ্রসোফেরিপ্রিয়াল (1) ; 

৭, প্রথম হযুস্নাকাণ্ডের স্বাু; ৮, লারিপ্রিয়াল (») ; ৯, হাদ্যস্ত্রের ট্রাঙ্কীস আটারি- 
ওসাস্; ১, পাল্মোনারি বা ফুসফুসীয় (৩): ১১, কাডিয়েক (হ); ১২, স্ব্যোয়ামো- 
জাল হাড়; ১৩, ইউই্চিয়ান নালী; ১৪, ডভনাস (তু); ১৫, প্রথম হদুয্লাকাণ্ডের 

নায়ূগ্রন্থি ;. ১৬, প্রথম কশেরুকার ট্রান্স্ভার্স প্রসেস; ১৭, স্থযুগ্নাকাণ্ডের দ্বিতীয় 

্াযুগ্রন্থি; ১৮, গ্যান্ীয় স্নায়ু (8); ১৯, পাকস্থলী; ২০, সাইনান ভেনোসান ; 
২১, হদ্যন্ত্র;) ২২, হাদ-অঙ্থি (80:00) ২৩, ফুসকুস। 

ডানদিকের চক্ষুর ভিতরে প্রবেশ করিয়া! উহার অক্ষিপটে প্রবেশ করে। অক্ষি- 

সামু দৃর্ি-প্রদায়ী বায়ু এবং স্বভাবে ইহ: সংবেদ। 

0]1) চক্ষুপেশী সীয়ু বা অকুলোমোটর নার্ভ (0651075080হ 

[6৪ ) মস্তিষ্কের মেসেনদেফালন অঞ্চলের অস্বীয় দেশ হইতে এই ছুইটি 

ন্বায়ুর হ্যটি হুইয়াছে। স্নায়ু ছুইর্টি প্রতিদিকের চক্ষখোলকে প্রবেশ করিয়া 
সেই দিকের চক্ষুর চারিটি এচ্ছিক পেশতে (51610: [২.০০005১ 11621101 
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[২০০095, [70608] [2০609, [10610 00119 ) বিভাজন দ্বারা ছড়াইয়া 

পড়ে। চক্ষু উঠা-নাম| করিতে ইহার] সাহাষ্য করে এবং স্বভাবে ইহার! 

চেষ্টান্ন জাতীয়। 

(0৬) সৃন্মম চক্ষুপেশী স্ায়ুবা ট্রকলিয়ার নার্ভ 05০0155: ০: 
08056130৩৮৩) 2 ইঞা করোটি ন্নাযুব চতুর্থ জোড়, এবং ইহা! মন্টিফের 
মেসেনসেফালন অঞ্চলের পৃষ্ঠদেশ হইতে নিত হুইয়াছে। ইহার] অতীব 

স্ক্ম যু এবং করোটি হইতে বাছির হুইয়া ইহার1 চক্ষুখোলকে প্রবেশ 
করিয়াছে । চক্ষুথোলকের পঞ্চম এচ্ছিক পেশীতে (55970 ০৮117%5 ) 

ইহার! ছড়াইর] পড়ে। চক্ষুর বিবিধ সঞ্চালনে ইহারা সাহায্য কে এবং 

স্বভাবে ইহারাও চেষ্টীয-জাতীয়। 

(৬) ট্রাইজেমিনাল আাম়ু (18670158] ইভ) ৪ এই আ্াযু 

ুইটি মন্তিষ্ের স্বযুন্রাশীণকের ছুই পাশ হইতে নির্গত হইয়াছে । প্রতিটি স্নায়ু 
নির্গত হইবার পরেই স্ুল হইয়া গোলাকারে পরিণত হয়। ইহাঁকে 

গ্যাসেরিয়ান গ্রান্থ বা প্সো-অটিক গ্রন্থি (025527127০7 2০-০726 

927৫10) ) বলা হয়। ইহার পর প্রতিটি অযু সরু হইয়া করোটি ছিদ্রপথে 

কর্ণ-খোলকের +41421607 02175%1) সম্মুখ ধিক দিয়া বাহির হইয়া আসে । 

করোটি হইতে বাহির হইবার পরেই প্রতিটি ট্রাইজোমিনাল স্সাযু তন ভাগে 

বিভক্ত হুয়। প্রথম শাখা-ম্বাযুটিকে অপখ্যালমিক (07572721750 15756) 

যু বলা হম়। ইহা ক্ষুদ্রতম শাখ!। অপথ্যালমিক শ্াযুটি সোজা চক্ষু, 

খোলকের দিকে অগ্রসর হইয়া চোখের উপরকার চামডা, মাথার শীর্ষাগ্রের 

চামডা ও নাসিকার ভিতরকার মিউকাস বা প্লেখাপর্দার ছভাইয়া! পড়ে | 

অপথ্যালমিক ম্নাযু দ্বভাবে সংবেধী। ট্রাইজোমনালের দ্বিতীম্ম শাখাটিকে 

ম্যাক্সিলারি আয়ু (94195211270) 24576) বলা হুয়। ইহ1 প্রতি পার্শের 

উপরকার চোয়ালের ধার দিয়! অগ্রসর হয় এবং উপরো্, নিয় চক্ষু পর্দ1 ও 

উপরোষ্ঠের ভিতরকার মিউকাস পর্দায় ছড়াইয়া পড়ে। ম্যাঝ্সিলারি লাযুও 

শ্বভাবে সংবেদ। ট্রাইজেমিনালের তৃতীয় শাখাটিকে ম্যাপ্ডিবিউলার ন্সায়ু 
(742%155127 1276 ) বল হয়; স্নাযুটি প্রথমে নীচের দিকে বেগে অগ্রসর 

হইয়া! চোয়ালের কোণ অতিক্রম করে এবং পরে অধরোষ্ঠের বাহিরের দিক 

দিয়! অগ্রপর হয়। ম্যান্তিবিউলার ম্বাযু গ্র্ই সময় অধরোষ্টের চামড়ার .সংবেদ- 
তন্তর দ্বার! ছড়াইয়৷ পড়ে এবং মুখবিবরের তলদেশের পেশীগুলিতে চেষ্ীয়- 
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তন্ত প্রবেশ করায়। স্থতরাং ম্যাগ্ডিবিউলার দ্বায়ু-শাখাটি স্বভাবে মিশ্র-জাতীয় 

হওয়ায় সমগ্র ট্রাইজেমিনাল ন্বাুটিকে মিশ্র লাযুতে পরিণত করে। 

(৬1) আযাবডিউসেন্স (4১৮৫5০599 6৪) £ এই আ্াযু দুইটি খুবই 
সরু এবং ইহার] সুযুষ্াশীর্বক অঞ্চলের অস্থীয় দিক হইতে বাহির হইয়াছে । 
প্রতিটি সায়ু চক্ষুখোলকের দিকে অগ্রসর হইয়! চোখের ষষ্ঠ পেশীতে ( চ650591 
[২০০ ) ছড়াইয়া পডে। ন্সাযু ছুইটি চক্ষু সঞ্চালনে সাহায্য করে। 
ইহারা স্বভাবে চেষ্টায় । 

(৬7) মুখমগ্ডলের সায় বা ফেপিয়্াল নার্ভ (580191 [ব5:5০) £ 
মস্তিষ্কের স্থযুন্নাশীর্ষকের ছুইধার হইতে মুখমণ্ডলের দ্মাধু দুইটি বাহির হইয়াছে । 
ইহা পঞ্চম সামু বা ট্রাইজেমিনাল স্নায়ুর উৎপতিস্থলের ঠিক পিছন হইতে 
বাহির হইরাছে। প্রতিটি স্রাঘু গ্যাপেরিয়ান গ্রন্থির পিছন দিক দিয়া অগ্রসর 
হইয়। করোটির ছিদ্রপথে বাফির -হয়। বাহির হইবার পরই প্রতিটি ন্সাযু 
দুইটি শাখ'-স্সাযুতে বিভক্ত হয়। 

প্রথম শাখাটিকে প)ালাটণইন (2216) স্সায়ু বলা হ্য়। এই শাখাটি 
সোজা মুখবিবরের উপর দিকের মিউকান পর্দায় অগ্রসর হইয়া ছড়াইয়া! পড়ে। 
ছভাইয়! পড়িবাক়্ সময় এই শাখাটি উ্রাইজেমিনালের ম্যাক্সিলারি শাখার সহিত 

হুক্ম প্রশাখার দ্বার যুক্ত হয়। 'মুখমগ্ডলের আ্মাযুর দ্বিতীয় শাখাটিকে 
হ্যায়োম্যানডিবুলার ( 1770772772205127 ) সামু বলা হয়। এই শাখাটি 

মুখবিবরের তলদেশের ভিতর দিয়! অগ্রসর হয় এবং হ্যাওয়েভ (77087) 

রুণাস্থির পেশীগুলিতে ছড়াইয়! পডে। ইহার অন্তান্ত প্রশাখা-কর্ণপটহ, 

ম্যানডিবুলার সংযোগে এবং মুখবিবরের তলদেশে মিউকাস পর্দায় প্রবেশ করে। 
মুখমগ্ডল-ন্নীয়ু বা ফেসিয়াল-ন্পামু স্বভাবে মিশ্রজাতীয়। 

(ডা) শ্রবণ স্সায়ু বা অভিটরী নার্ভ (401601516৮2) £ 
মস্তিষ্কের স্থযুয়াশর্ধকের দুই পাশ হইতে শ্রবণ-স্নারু দুইটির উৎপতি হুইয়াছে। 
ইহাকে ফেসিয়াল-আ্বায়ুর ঠিক নিম্নদেশ হইতে বাহির হইতে দেখা যায়। 

প্রতিটি শ্রবণ-নাযু করোটি হুইতে বাহির হইয়! কর্ণের অন্তঃকর্ণ অঙ্গের ভিতর 
প্রবেশ করিয়া ছড়াইয়।৷ পড়ে ৮৯ নসামুটি শ্রবণকার্ধ সম্পন্ন করে। শ্রবণ-গ্নায়ু 
স্বভাবে সংবেদী জাতীয়। 



৩৫৮ জীববিজ্ঞান-প্রবেশ_-৩য় ভাগ 

(0 গ্রসোফেরিপ্তিষযাল আয়ু (051958071591519868] 36:৮2 ) 

ুষুক্নাশীর্ষক অঞ্চলের শ্রবণ-্ায়ূর উৎপক্তিস্থান হইতে গ্নসোফেরিপ্রিয়াল ন্সায়ু 
বাহির হুয়। উৎপত্তির পর ইহা মন্তিক্ষের দশম সায়ু ভেগাস (71245) 

গ্রন্থির ভিতর প্রবেশ করে এবং ভেগাস গ্রন্থি হইতে বাহির হইয়া 

ফেসিয়াল ক্র'ঘুর হ্যায়োঘ্যাপ্ডিবিউলার শাখার সহিত বহু প্রশাখার ছার! 

মিলিত হয়। প্রধান গ্নসোফেরিপ্রিয়াল শাখাটি পৌষ্টিক-নালীর গলবিলে 
কিছু প্রশাখার দ্বারা সামু প্রবেশ করায় এবং পুনরায় বক্রভাবে অগ্রভাগের 

দিকে অগ্রসর হইয়! সুখবিবরের তলদেশে পৌছায়। জিহ্বা ও তলদেশের 
পেশগুলিতে গ্লসোফেরিঞ্জিয়াল-ন্ব'যু চেষ্ীয় তন্ধ প্রবেশ করায় । স্থতরাং 

, প্লসোফেরিঞ্রিয়াল স্বামুও মিশ্রজাতীর় | 

(30 ভেগীসবা নিউমোশ্যাস্টিক স্নায়ু (৬৪৪৪৪ ০0£ 7196009০- 

£€৪961০ ৪৮5 ) 8 ইহা কঝোটির শেষ বা দশম সাযু। ইহা আকারে বেশ 

স্থল এবং দৈর্ঘ্যে বৃহত্বম। মস্তিষ্কের স্থযুন্নাশীর্বকের অনেকগু£ল মূলের 4:০০) 

দ্বারা ইহার উৎপত্তি হয়। প্রতিটি মূল বাহির হইবার পর মৃলগুলি একত্রিত 

হইয়া একটি বেশ বড় স্বাধুগ্রন্থির হষ্টি করে। ইহাকেই ভেগাস গ্রন্থি 

(77255 07:£110% ) বলা হুয়। প্রতিটি ভেগাস স্বাযু উপরোক্ত ভেগাস 

গ্রন্থি স্থ্টির প্রর করোটির বহিঃ-অক্সিপিটাল (৫%-০০০%%০1) অঞ্চল হইতে 
একটি ছিদ্রপথ দয়! বাহির হইয়া! আসে । প্রথমে প্রতিটি ভেগাস ন্না্ু একটি 

স্ক্-শাখাসায়ু উৎপন্ন-করিয়া গলবিলের (121527508581) গাজ্রে প্রবেশ করায়। 

ইহার পর ভেগাস নন যুটি পিছনের দিকে বাকিয়া গিয়া চারিটি শাখাস্নাযুতে 

বিভক্ত হয়। প্রথম শাখান্সাধুটিকে ল্যারিজিয়ীল ক্ষায়ু (1.277726521 

71276 ) বলে। ইহা ব্যাঙের স্বরযন্ত্রে প্রবেশ করে। 

দ্বিতীয় শাখাটিকে কীক্ষীক (0972:20) স্াযু বল! হয়। ইহা ব্যাঙের 

হ্ৃদ্যন্ত্রে প্রবেশ করে। তৃতীয় শাখাটিকে পালমোনারী (%177,07520 ) 

শীখাটিকে গ্যাস্ট্রিক বা পাকস্ছলী (09510) আছু বলে। ইহা 

পৌঁটিক-নালীর পাকস্থলীর ভিতর প্রবেশ করে। ভেগাস স্নায়ু প্রাণীর প্রধান 

প্রধান জৈবনিক কার্ষসকল, যথা হ্ৃদ্যস্ত্রের সন্ধোচন ও প্রসারণ, শ্বলন-কাবেক 

সময় বিবিধ সঞ্চালন ও পৌহঠিক-নালী সীস্কাচন ও প্রসারণ পরিচালিত ও 

নিয়ন্ত্রিত কৰে । 
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স্যুয়াকাণ্ডের আয়ু (571709] ০:5৪ ) 2 

্যুন্নাকাণ্ড হইতেও দখজোডা মাযু বাহির হয়। প্রতিটি শ্নাযু কুযুস্সা- 

কাগ্স্থত ছুইটি পৃথক গো হইতে বাছির হয় এবং পরে একত্রিত হইয়া 

একটি আায়ুতে পরিণত হুয়। প্রতিটি ন্লাধুর প্রথম গোড়াটি স্থযুক্নাক'গ্ডের 

৭,নং চিত্র 

রেখা চিতের দ্বার! স্ঘুগ্নাকাণ্ডের প্রস্থচ্ছেদেধ নহিহ উই হইতে শিগ 5 সাবু দেখান হইতেছে। 

১, পৃঠঅস্ি ; ২, হাবুতগ্ত ; ৩, সাবেদ, আাথুতিন্ত 7 ৪" আধুমাকীণ্ডের সাযুর উৎপতি ; 
৫, চেষ্টীর স্বাধু চম্ক ; ৬, নিটরোদিল ; ৭, ধুনব পদার্থের পুষ্টভাগ (0০881 [79000 ; 

৮, ধুসর পদার্থ ; ৯, শ্বেহ-পদার্থ অঞ্চল। 

পৃ্ঠদেশ হইতে বাহির হুওয়ায় ইছাকে পৃষ্ঠদেশীয় সংবেদ গোড়া (0০৮5 

58150/9) 735) বল হয়। সেইরূপ ছি্ীয় গোডাটি স্থযুয়াকাণ্ডের অস্কীয় 
দেশ হুইতে বাহির হওয়া ইহাকে অক্কীয় দেশের চেষ্ীয় খোঁড়া (77241 

10:07 130০0) বঙ্গা হয়। পৃ্দেশীয় সংবেদ গোডাটিতে কেবলমাত্র একটি 

সংবেদগ্রস্থি উৎপত্তিলাভ করে। স্থতরাং প্রতিটি হ্যুগ্তাকাণ্ডের ন্নাযু ব্বভাবে 

মিশ্রঞজাতীয় । 

প্রন্ত স্থযুমাকাণ্ডের স্নায়ু দুইটি কশেরুকার মধ্যবতী ছিদ্রপথ দিয়া বাহির 

হয়। এই ছিত্রপথের চারিপাশে চুনের গুড়া জমা হইরা থাঁকে বলিয়া উহার 
অস্তিত্ব বুঝিতে পার] যাঁয় না। ছিদ্রপথ কইতে বাহির হইবার পর প্রতিটি 

বায়ু তিনটি শাখায় বিভক্ত হয়। প্রথম শাখাটিকে পৃষ্টদেশীয় স্লীয়ু 00০5৫] 
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13779) বলা হয়। ইহা উক্ত অঞ্চলের চামডা ও পৃষ্টদেশ্র পেশীগুলির 

ভিতর প্রবেশ করে। দ্বিতীয় শাখাটিকে অঙ্কীয় দেশের লীয়ু (79021 

19৮9) বলা হয়। ইহাই স্ুল ও প্রধান স্বাযু। এই ন্নাযুটি অস্বীয়দেশের 
চামড়া ও দেহের অঙ্কীয়-পেশীগ্র“লর ভিতর প্রবেশ করে। তৃতীয় আযুটি অতি 
স্ব্প। ইহাকে রেমাস কমিউনিকান্স (12772%5 0077/727710575) বলা 

হ্য়। ইহ] নিকটবতখ সিমপ্যাথ্খেটিক আয়ুগ্রন্থি (.১177519211)020 ৭2776 

5218170% ) সহিত মিলিত হয়। প্রতিটি এ্রধুষ্নাকাণ্ডের সযু স্বভাবে মিশ্র 

জাতীয় । ইহার] পৃষ্টদেশীয় ন্াযু দ্বারা বিবিধ অঙ্গের অনুভূতি লইয়া স্থষুন। 

কাণ্ডে যার এবং অঙ্কীঞদেশের আ।যু ছার] স্ুযুক্নাকাণ্ড হইতে অন্ুজ্ঞা বা নির্দেশ 

লইসা পেশীতে পৌছায়, ফলে পেশীগুলি সঞ্চিত বা প্রসারিত হর়। পেশীসংযুক্ক 
অঙ্গুলি সেইরূপ সন্কোচন ও প্রসারণশীল হয়। 

ুষুম্নাকাণ্ডের প্রথম স্নাযুজোডাটি প্রথম ও দ্বিতীয় কশেরুকার মধ্যবর্তী 
ছত্ূুপথ দিয়া বাহির হয়। ইহার অহ্বীয় শাখাটিকে হাইপোগ্রসৌল 
1137/08105591) আয়ু বলে। ইহা জিহ্বার পেশীসমূহের ভিতর প্রবেশ 
ববে। দ্বিতীয় জোডা ন্সাযুটি ও তৃতীয় কশেরুকার মধ্যবতাঁ অঞ্চলের 

প্রতিটি প্রতিপার্খ হইতে ছিদ্রপথে বাহির হয়। ইহা বেশ লম্বা ও স্থুল। 
তৃতীয় জোডা আযুটি সেইবপ তৃতীয় ও চতুর্থ কশেরুকার মধ্যবতাঁ অঞ্চল 

হইতে বাহির হুয়। প্রথম স্বযুক্াকাণ্ডের স্সাযুটি দ্বিতীয় ন্বযুগ্াকাণ্ডের সাযুটির 
সহিত ক্ষুদ্র ক্ষু্র শাখান্সাযুর ছার। জাল স্ষ্টি করিয়া যুক্ত হয়। এইক্প স্াযু 

জালককে ব্রাকিষ্বীল প্রেকৃসাস (3/20%£217716545 ) বলা হয়। এই 

ব্রাকিয়াল প্রেক্সাস হইতে কয়েকটি সাফু বাহির হইয়৷ প্রতি পারের 

বাহুর চামড়া ও পেশীতে প্রবেশ করে। চতুর্থ স্ুযুক্নাকাণ্ডে আফ়ুটি 
পঞ্চম ও যষ্ঠ কশেরুকার মধ্যবর্তা স্থান হইতে বাহির হয়। সেইরূপ যষ্ট 

ননযুটি ষষ্ঠ ও সঞ্তম কশেরুকাঁর মধ্যবতী স্থান হইতে বাহির হ্য়। উপরোক্ত" 

চতুখ, পঞ্চম ও ষষ্ট স্নামুজোড়াগুলি উৎপত্তির পর পিছনের দিকে ধাবিত হয়' 
এবং দেহের চামড়া ও পেশসমূছে প্রবেশ করে। সপ্তম, অষ্টম, নবম জোড়া 

স্বযুয়াকাণ্ডের স্ামুগ্ুলি যথাক্রমে সপ্তম, অষ্টম কশেরুকা হইতে, অষ্টম ও 

নবম কশেরুক1 হইতে এবং নবম ও দশম কশেরুকা হইভে ছিদ্রপথে উৎপত্তি- 

লাভ করে। ইহার। প্রতোকে ধা্ীডের পশ্চাৎ-পদের দিকে অগ্রসর হয় এবং 

কিছুদূর অগ্রসর হইবার পর এই স্ামুগুলি পরম্পরের সহিত জটিলভাবে যুক্ত 



৩৬৪ জীববিজ্ঞান-্প্রবেশ--৩য় ভাগ 

'হয়। এই & যুক্ত স্থলটিকে সাম়াটিক প্লেকুসাপ (50£218077195%5 ) 

৭৭নং চিত্র 
ব্যাঙের সাবুতন্ত্র দেখা: ই।ত ই. 

বলা হুদ্দ। সায়াটিক প্লেক্সাপ হইতে এক.বিক জ্গা্ বাহুর 

১, আ্াণ-ন্ায়ু; 

২, চক্ষু; ৩, মস্তিক্ক ; 

৪॥.. দৃ্টি-স্রাযু 
৫, অপটিক কায়ে- 

জমা; ৬. ট্রকলিয়ার 

করোটি মন, ৭, 

গ্যাসারিয়ন স্রাব 

গ্রন্থ ;৮.ফেসিয়েল 

সাযুঃ ৯, আবভিউ- 

সেন্স করোটি নাযু। 

১০, শ্রবণ-ন্নাযু, 

১১, গ্রসেফা।রি- 

ভিয়াল সাহু, 

১২, ভেগাস সাধু; 

১৩, ভেগাস ক্তয়ু; 

১৪, ব্রাকিয়েল ; 

১৩, স্থনুম্বাকাণের 

হায় (৬-৬1) 

১৭, ফিলাম টাব- 

মনেলি; ১৮,ক্টায়া- 

টিক সাল ১৯, সিম- 

প্যাথেটিক গ্রন্থি; 

১০, ল্সুয়াকাণ্ডের 

সান্র সহিত 

সিমপ্যাণেটিক 
সারুব সংযুক্তি; 

২১, সিমপ্যাথে- 

টিক প্রধান শ্রাধু। 
২২, সিমপ্যাথেটিক 

সাধু (ড11-য01 

হয়। উহ।দের 



মেত্দণ্ী প্রাণী ৩৬৫ 

অধ্যে সর্ববৃহৎ সায়াটিক স্সায়ুটি (50220 7272) পশ্চাদ-পদের ভিতর 

প্রবেশ করে। দশম জোড] ন্ুযুগ্াকাণ্ডের স্নাঘু ইউরোস্টাইলের ছিন্রপথ 
হইতে বাহির হয় এবং ইহা অতি স্্ম ও পাতল1। কুনো ব্যাঙের একধারে 
একটিমাত্র দশম স্থযুগ্তাকাণ্ডের স্সাধু দেখা যায় এবং ইহাও সায়াটিক প্রেক্সাসের 

লহিত যুক্ত হুয়। 

৩। স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুতত্ত্ (৯0601901010 ০5005 95906129) 2 

স্বয়ংক্রিয় আয়ুতন্ত্রে (00010017010 2 20060 শত ৪€1£ : 30.0770.0 ০ 

3150010801128 ) ছুইটি অতীব সরু পিমপ্যাথেটিক স্সাযুরজ্ভু (9517790১600 

[৪010 বিদ্যমান । এই দুইটি স্সাযুজ্ছু স্যুক্নাকাণ্ডের ছুইপাশে একটি করিয়া 

লম্বালঘ্িভাবে থাকে। বৃক্কযন্ত্রের (12272) আরও পিছনে, পৃষ্ঠদেশীয় 

ধমনীর (100158] 4১০01: ) দ্বি-বিভাজনের স্থল হইতে প্রতিটি সিমপ্যাথেটিক 

ন্নাম়ুরজ্ছুতে পরিণত হয়। প্রতিটি স্সামুরজ্জু স্থযুক্াকাণ্ডের পাশ দিয় উপরের 

দিকে উঠিতে থাকে এবং ধমনীপ্রণালীর সিষ্টেমিক মহাধমনীর (57১97 
270৮) পাশাপাশি আরো সম্মুখদিকে আগাইয়া যায়। ইহার একটি শাখা 

সাবরেেভিয়ান ধমনীকে বেষ্টন করিয়া ব্যাঙের করোটির দিকে ঘুরিয় যায়। 
করোটির ভিতর প্রবেশ করিবার পর উহার একটি শাখ! তভেগাস 

স্নাযুগ্রন্থিতে (77225  9278150% ) ছড়াইয়া পড়ে। সিমপ্যাথেটিক 
ন্নাঘুরজ্জুর প্রধান শাখাটি পরে আরে সামান্য অগ্রসর হুইয়! গ্যাসারিয়ান 
স্সায়ুগ্রন্থির ( 025527127 0921/21501 ) ভিতর সম্পূর্ণভাবে ছড়াইয়]! শেষ 

হইয়া ষায়। প্রাতিটি সিমপ্য।থেটিক আাুরজ্জুতে প্রথম হইতে শেষ পর্যস্ত দশটি 

ফোলা স্ায়ুগ্রন্থি (57777267500 9272612 ) আছে। প্রতিটি গ্রন্থিতে 
স্ুযুয়াকাণ্ডের প্রতিটি মামু, উহাদের শাখার দ্বার! যুক্ত থাকে। প্রতিটি 
স্যুমাকাণ্ডের স্বায়ুর এই ক্স শাখা-আাযুটিকে রেমাস কমিউনিকাঁনস্ 

(1977%%5 00777775275 ) বলা হয । 

পিমপ্যাথেটিক সাযুরজ্ছু হইতে স্ক্্স স্ক্ম শাখা-সায়ু বাহির হইয়া বিবিধ 
যঙ্্রের অনৈচ্ছিক পেশীসমূহের (17/017/27)) 21%50165 ) ভিতর প্রবেশ 

করে। হ্বদ্যস্ত্রের পেশীবহুল গাত্রে, রুক্ত-সংবহন নালীর পেশীতে ও পৌট্টিক 

নালীর পেশীতেও ইহার একাধিক শাখা প্রবেশ করে। যন্ত্রের ভিতর প্রবেশ 

করিবার পূর্বে শাখাগুলি পরস্পর পরস্পরের সহিত জালকাকারে মিলিত হয়। 



৩১৬৬ জীববিজ্ঞান-গুবেশ- ৩য় ভাগ 

এইকূপ জালকাকার াযুসমৃহকে আায়ুজাল (1679 1185:5525 ) বলা হয়। 

হদ্যস্ত্রের ্সীয়ুজালকে কাভডিয়েক (09919021555) বলে। সেইরূপ 
ইণ্টার অরিকিউলার প্রাচীরের (18127 42027705127 589, ) উপর 

বিডার্স সীযুজাল (21965 92210 ) এবং সাঁইনাস ভেনোসাসের 
(52755 179705%5 ) উপরেও রিমাক সায়ুজাল ( :1277521 09278415070) 

বিদ্মান। উপরোক্ত সাযুজালগুলি স্বাযুগ্রস্থর স্টক প্রতীয়মান হর বলিষ। 

উহাদের জাল ন1 বলিম্বা গ্রন্থি বল হুয়। 

দেহের ভিতর হুইতে উত্তেজনাবশতঃ অনৈচ্ছিক পেশীসমূহের সঙ্কোচন ও 

প্রসারণ এবং উহার নিয়ন্ত্রণই স্বয়ংক্রিয় স্বাযুতস্্ের কাধ । হৃদ্যস্ত্রের স্পন্দন, 
পৌঁষ্টিক-নালীর উঠা-নামা ও অন্যান্ট রসগ্রন্থির নিঃসরণ কাধও সিমপ্যাথেটিক 

আাযুর দ্বার] সম্পাদিত হয়। ইহাকে একটি স্বতন্ত্র ক্াযুতন্ত্র বলিলেও প্ররুত- 

পক্ষে ইহা স্বাধীন নয়। কারণ পুবেহি বলা হইয়াছে, ইহারা পার্স্থ সায়ু- 
তন্দের (227£572721 167%055 ৩9591 ) আমুর সহিত যুক্ত | ইহার] 

কেবল কার্ধকারিতায় শ্বাধীন অর্থাৎ কেক্দীয় আয়ুতল্রের (06৮51 

19705555491 ) সাহায্য না লইয়। ইহার কার্ধ করিতে পারে । 

€ল্প৮ম্ম-ত্কম্মম্ন ভল্ঞ 

( 02170056701691 95 ৪6০170 ) 

ব্যাঙের বেচন-জননততন্ত্র ( 010100£017169]1 5556610) )--রেচন তন্ত্র 

(০779070 59597) ও জননতন্ত্র (7:67 9955/52 975467%7 ১ এই 

দুইটি তন্ত্রের সমন্বয়ে গঠিত । কারণ পুংব্যাঙের শুক্রকীটগুলি রেচন-নালীর 
ভিতর দিয়! রেচন দ্রব্যের সহিত বাহিত হয় এবং বাহিরে নিক্ষিপ্ত হুইয়। 

থাকে। কিন্তু কার্ককারিতা ও যন্ত্রের অস্তর্গঠন অনুযায়ী ব্রেচনতন্ত্র ও 

জননতন্ত্র দুইটি সম্পূর্ণ পৃথক । নিয়ে রেচনতত্ত্র ও জননতন্ত্র ছুইটি পৃথক্ পৃথক্ 

ভাবে বণিত হুইল £ 

ক। প্েচনতন্ত্র ( ঘুয0166015 55 56612) ) 2 

প্রাণিদেহে 'জৈবনিক বিপাকীয় ৃৃর্ের (চ1১510108105] [1909- 
০11০ £১০০%1$63 ) জন্ত নৃতন নৃতন রাসায়নিক পদার্থের স্থষ্টি হয়। এইরূপ 

পদার্থগুলি প্রাণিদেছ গঠনের কার্ষে ব্যবহৃত হুইতে পারে না। আবার 



মেরুদণ্ী প্রাণী ৩৬৭. 

ইঞ্াদের মধ্যে এমন কতকগুলি রাসায়নিক পদার্থ থাকে, যাহা দেহের পক্ষে 

ক্ষতিকর এবং দেছের ভিতর থাবিলে প্রাণীর জ্রীবনধারণের পক্ষে অত্যস্ত 

হানিকর। এইরূপ রাপায়নিক পদার্থ বা দ্রব্যগুলিকেই কেচন ভ্রৰ্য (1772566 

17০988%05 ) বলা হয়। পৌষ্িক-নালীর মল (7742095 ) কিন্তু রেচন দ্রব্য 

৭৮ন্ং চিত্র 
ব্যাঙের রেচন-জননতন্ত্রের বেখাচিত্র দ্বারা রেচন-প্রণালী ও 

জনন-প্রণালীর সম্পর্ক দেখান হইতেভে। 

ক» পুং-রেচন-জননতন্ত্র ; খ, স্্রী-রেচন-জননতন্ত্র ; ১, বুক) ৩, শুক্রাশয় , 
৩, ডিম্বাশয় নালীর ফানে:লর মত মুখ ; ৪, গবিশী; ৫, গবিশী-ছিদ্র ॥ 

৬, অবসারণী; ৭, ক্ষয়প্রাপ্ত মূলারিযান নালী ( ডিম্বনালী ) ; ৮, মূলারিয়ান 
নালী বা ডিপ্ধনালী (0%099%) ; ৯, শুক্রনালী বা ভাস! ডিফাবেন্স। 

নহে। কারণ কলা বা কোষের জৈবিক-বিপাকীয় কাধের ফলে ইহা নির্গত 

হয় না। ইউরিয়া (0762), ইউরিক আসিড (0716 4012), কারন 
ডায়ক্্সাইড ও মিশ্রিত অনেকপ্রকীর ধাতন পধার্থগুলিকে সাধারণতঃ 

ব্যাঙের ষেচনত্রব্য বলা হয়। এইগুলি কল। ব1 কোবের জৈবনিক বিপাকীক্ক 
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কার্ষের ফলে নির্গত হয় এবং ইহা! যে-কোন প্রাণীর পক্ষে বিষবৎ। বিবিধ 

শিরায় রক্তের সহিত উপরোক্ত রেচনদ্রব্যগুলি মিশিয়া যায় এবং শিরাগ্লি যন্ত্র 

হইতে রক্ত ফিরাইয়! আনিবার সময় রেচনদ্রব্য বহন করিয়া আনে। শিরা 

গুলি এইবূপ রেচনব্রব্য যিশ্রিত রক্ত রেচনযন্ত্রের (720720707 0782%% ) 

ভিতর জালকের সাহায্যে ছডাইয়া প্েয়। বেচনযস্ত্রের কোষগুলি রেচন- 

দ্রব্যগুলিকে রক্তরস হইতে শোষণ করিয়া লয় এবং রেচনতন্ত্রের ছারা দেহের 

ভিতর হইতে বাহিরে নিক্ষেপ করে। যে প্রিয়ার দ্বার। প্রাণী রেচন- 

পদার্থগুলি ব্ুক্তরস হইতে বাহির করিয়! দেহের বাহিরে নিক্ষেপ করে, তাহাকে 

রেচনপ্রক্রিয়। (1520192097% ) বলা হয় । ্ 

রেচনযন্ত্র (7:য00260715 0181) )£ বিবিধ প্রকার রেচন-পদার্থের 

মধ্যে কার্বন-ডায়ক্সাইড ও অতিরিক্ত জল শ্বাসকার্ধের ফলে স্থষ্ট হুয়। 

কার্বন-ডায়কসাইভ গ্যাস ফুসফুসের দ্বারা দেহের বাহিরে নিক্ষিপ্ত হয় এবং 

অতিরিক্ত জল চামডার ভিতর দিয়! সর্বদ] বাহির হইতে দেখা যায়। 

নাইট্রোজেন-ঘটিত রাসায়নিক পদার্থগুলির মধ্যে ইউরিয়া ও ইউরিক আযাসিড 

প্রধান। যরত্যস্ত্রের আঁমাইনো আসিড (27770 202) অণুগ্তলি 
বিচ্ছিন্ন হইয়া ইউরিয়াতে (0792) পরিণত হয়। ইউরিয়া, ইউরিক আাসিভ, 

দ্রবণীয় ধাতব-পদার্থ ও অতিরিক্ত জল একত্রিত হইয়! যে রাসায়নিক পদার্থটির 

ত্ষ্টি করে, তাহাকেই আমরা! প্রশ্রাব বা ইউরিন (7000৩) বলিয়া! থাকি। 

নিম্নলিখিত রেচনতন্ত্রের ছার] প্রবাহিত হইয়া প্রন্নাব দেছের ভিতর হইতে 

বাছিরে বাহির হইয়া যায়, যথা) বৃক্ক (1772) ) 7 (৮) গবিনা 

(7077965707৫) মৃত্রাশয (07772777169 ); (৫৮) অবসারণী 

€ 010202 ) ও (৮) পায়ুছিদ্র (1751 )। 

(৫) বৃক্ক (01)65 ) £ বাঙের বুকজোডাটি দেহ-গহবরের পৃষ্ঠদেশে 

মেরুদণ্ডের ছুইপাশে বিদ্ভমান। প্রতিটি বুক লম্বাকারে প্রসারিত এবং 

ইহার রঙ গাঢ় লাঁলচে-বাদামী। ইহার মেরুদণ্ডের ছুইপাশ শ্বচ্ছ পাতলা 

পেরিটোনিয়ম পর্দার দ্বারা আবৃত থাকে এবং ইহাদের দ্বারাই অন্ঠান্ত যক্্রে 

সঙ্গে সংযুক্ত থাকে । বুকের বাহিরের সীমা (006০1 1%191:610 ) উত্তল এবং 

সীমার মাঝে মাঝে খাজ দেখা যায়। প্রতিটি বৃক্কের বাহিরের সীমা হইতে 

একটি স্থল নালী বাহির হুয়। এই নালীকেষ্গৰিনী বা উলফিপ্পান নালী 

€ 07265 ০7 77701727 10%0) বলা হয়। এই পাতলা নালী ছুইটি 
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পরস্পর পরস্পরের সহিত সমাস্তরালভাবে পিছনের দিকে নামিতে থাকে 
এবং শ্রোণীর নিকট পরম্পর পরস্পরের সহিত মুক্ত হইয়া একটি নালীতে 
পরিণত হয়। সংযুক্ত গবিনী নালীটি ব্যাঙের পৃষ্টদেশের অবসারণীর মধ্যে 
গবিনী ছিদ্রের €(7127207 0727%75 ) ছারা যুক্ত হয়। অবসারণীর 

€( 0109909. ) অঙ্বীয়দেশ হইতে একটি ছ্বি-বিভ্ুক্ত পাতলা গাত্রবি শিষ্ট থলি বাহির 
₹য়। এই থলিটিকে মৃত্রাশয় ( 07/7270) 9129229৮ ) বলা হ্য়। মৃত্রাশয় 

থলিটির অগ্রাংশে পেশী কপাটিকা (57%£770657 £5016) থাকে । অবসাবুণী 

গহবরটি পাযুর ভিতর দিয়া দেছের বাহিরে মুক্ত হয়। 

খর্ধের অন্তর্গঠন ( ১0066212 06 102 01006% )9 অসংখ্য স্ন্ষ 

সস্ম পাকানে! বৃক্ধ নালীর (77 722/007/05 7%%21০5 ) সমন্বয়ে প্রতিটি বুক 

গঠিত। সুতরাং প্রতিটি বুক্কনালীবর আকার ও কার্ধই সমগ্র বৃক্কের কার্য । 

বুন্ধের ভিতরকার বৃক্ধনালীগুলি নানাভাবে থাকে । কোনটি আডাআড়িভাবে, 

আবার কোনটি লম্বালশ্থিভাবে বিছ্যমান। কিন্ত সর্ধদাই উহা! জডানে! 

থাকে । সুতরাং বুকের প্রস্থচ্ছেদে ইহাদের বিভিন্ন অংশের বিবিধ অবস্থার 

আকার প্রতীয়মান হয়। প্রতিটি বুক্ধনালীর অগ্রাংশ স্থরাপানের পেয়ালার 

(৬৬106 039) মত। এই পেয়ালার মুখটি ছুই কোববিশিষ্ট-স্তরের দ্বার! 

গ্রঠিত। পেয়ালাটিকে বোম্যানজ, ক্যাপপসিউল (/30/175275 (০21752516 ) 

বলা হন্ন। বোম্যানস্ ক্যাপসিউলের ভিতরে একটি করিয়া অন্তমমখী রক্তনালী 
(217677975 )1902 95591) বা বুক-ধমনী প্রবেশ করে এবং প্রবেশ করিয়া 

জালকের দ্বারা পেয়ালার সর্বাঞ্গে ছডাইয়া পডে। বুক্ধ ধমনীর জালকটিকে 

€ 09511101555 ) গোলাকার রক্তনালী পিগ্ডের মত দেখায়। বুক ধমশীর 

জলকটিকে গ্লোমারিউলাস (08107271553 01017%5 »০ ৪ 1011) বলে । এই 

গ্লোমারিউলান হইতে জালকাকারে ধীরে ধীরে প্রশাখা সমন্বয়ে একটি বহিযু্ধী 
রক্তনালী (572/79%£ 71002 1/95591 ) বাহির হইয়1] আসে-এবং ইহ! বৃক্ধ- 

শিরার (251 17887 ) সহিত যুক্ত হ্ব। সবৃকষস্ত্রের সমগ্র বৃন্ধনালীর সমগ্র 
পেয়ালাটিকে (7309570221075 58199518121 01010610105 ) ম্যালপিজিয়ান 

অঞ্চল (94217257727 79£20% ) নামে অভিহিত করা হয়। প্রতিটি 

ম্যালপিজিয়ান অঞ্চলের পশ্চান্তাগ একটি সরু জড়ানো নালীর দ্বারা যুক্ত। 

নালীটি নানাভাবে জড়াইয়! শেষে সর্ইগৃহ্হীত নালীর (00112017275 ) 

সহিত যুক্ত হয়। ম্থতরাং অদংখ্য বৃক্ধনালী এইভাবে সংগৃহীত নালীর 
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সহিত যুক্ত হইতে দেখা যায়। প্রতিটি বৃক্কের ভিতরকার সংগৃহীত নালীটি 

বৃক্ধ হইতে বাহির হইয়! আপে এবং উহাকেই গবিনী বাঁ উলফিয়ান নালী বলা 

হয়। বৃক্কনাল্গীর জডানো। অংশের চারিপাশেও বুক্কষশিরার জালক বিছ্ধমান। 

বৃক্ধের পৃষ্ঠ দেশ হইতে গবিনী (07819) বাহির হয় এবং উহার অস্বীয়দেশের 

/ 

পি রা 
সী |. 

৭৯»নং চিত্র 

বৃক্ধের ভিতরকাঁর বূব নালীর বিশ্তাস রেখাচিত্রের দ্বারা দেখান হইতেছে । 

১, গবিনী ; ২, রেন্তাল পোর্টাল শিরা; ৩, সংগৃহীত নালী; ৪, ম্যালপিজিয়ান 

অঞ্চল ; &, নেংফাক্টোম ; ৬, পাকানে। বুক্ধনালী ( 0:20169:059 ০০০1৪ )। 

সীমায় অনেকগুলি খাঁজ দেখা যায়। এই খাঁজগুলিকে নেফ্রোস্টোম বল] হুয়। 

নেক্রোস্টোম ( 121977095£0176 7 7৬6217705 ল 1010106 7 90772 2 

0760177£ ) প্রকৃতপক্ষে বুকছিদ্র। ছিন্রগুলি অতি ক্ষুদ্ধ এবং দেখিতে 

ফানেলের মুখের মত; ছিদ্রের ভিতরকার গাত্রে প্রচুর শিলিয়া (0102) 

বিছ্মমান। 

বকে নিজ্জরমণ কার্ধ (16019870550 01 [২6108] 1701:60101) ) 5 

ইউরিয়া, ইউরিক আযাসিভ ও অতিরিক্ত জল একত্রিত হুইয়া প্রস্রাবের স্থষ্ট 

করে। বুক্ধনালীর ভিতর প্রস্রাবের স্ষ্টি হয়। স্থতরাং প্রস্রাব সৃষ্টি করা! 

এবং উহা দেহ হইতে বাহিরে নিক্ষেপ করা কেচনতন্ত্রের কাধ এবং বুক্ধ কেবলমাত্র 

প্রশ্াবের স্ষ্টি করে। পূর্বে বলা হইয়াছে যে, গ্লোমারিউলাস বৃক্ধ ধমশীর 

জালক। বৃক্ক-ধমনী (73%21-2/£2)) ও রেন্তাল পোর্টাল শির (3251 
70৮21 %%% ) উপরোক্ত গ্লে।মারিউলাস বা] জালক বোম্যানস্ ক্যাপসিউলের 

ভিতর কৃষ্টি করে। এই সময় জালকের ভিতরকার রক্তরস হইতে ইউরিয়া, 

ইউরিক আাসিড ও অতিরিক্ত জল বাহির হুইয়া৷ বোম্যানস্ ক্যাপসিউলের 







মেক্দণ্ডী প্রাণী ৩৭১ 

:অধ্যে জম! হর। ক্যাপসিউলের গাত্র ছুইস্তর-বিশিষ্ট কোষদ্বার নিঘিত এবং 

৮*নং চিত্র 

বুক্ধনালীর ম্যালপিজিয়ান অঞ্চলে রেচন পদ্ধতি খান হইতেছে । 

১. বৃকধনালী ; ২, আযাফারেপ্ট ধমনী ; ৩, গ্লোমারিউলাস * &, বোম্যানস্ 
ক্যাপসিউল ; ৫, বৃক-শির! ; ৬, ইফ,রেণ্ট ধমশী ; ৭, বুঝধ-নালী ; ৮, রক্ত- 

জালক ; ৯, বুক্ধ-শিরা ; ১০, নেফ্রোস্টোম , ১১. গবিনী। 

এই কাপদিউল হইতেই বৃকনাস্তর্দীর স্থষ্টি| এই কোষগুলি ধীরে ধীরে 

ইউরিয়া, ইউরিক আাসিভ ইত্যাদি ব্যাপন-প্রক্রিয়ার দ্বারা শোধন করিয়া! লয় 



টনং জীববিজ্ঞান-প্রবেশ__৩য় ভাগ 

এবং বুকনালীর ভিতর জমা করে। এই সময়ই ইউরিয়া, ইউব্রিক আযাঁসিভ 
ইত্যাদি সমন্বয়ে প্রন্নাবের সৃষ্টি হয়। ধমনী-জালকের ভিতরকার রক্তের 

অকাজেন ও খাছ্যরস বুকনালীর কোযগুলি ব্যবহার করে। বুক্ধনালী হইতে 

প্রন্নাব যথাক্রমে সংগৃহীত নালা এবং পরে গবিনীর ভিতর দরিয়া মৃত্রাশয়ে জমা 
হয়। মৃত্রাশয় প্রস্থাবে পূর্ণ হইলে *স্কুচিত হয়, ফলে পাধুছিদ্র ধিয় প্রত্রাব 

বাহির হইয়া যায়। 

৮ 
২২১ তি ১) স্পা 

চর মু ৯ টি টি চি 

40৬ হি ৬০৭ ৫০ ১ | 8, পু 2৭ 

২ রঃ ১ রর 1 এটি ১5) 

১৮ ৭ : ঞ. 8 রা 

নং এ টি দে রঃ 

৮১ন্ং চিত্র 

শুকাশয়ের প্রহ্থচ্ছেদের কিছু অশ বড় করিয়া দেখান হইতেছে । 

ক, শুক্রাশয়ের প্রস্থচ্ছে্ধ ; খ, একটিমাস্ত শুক্রকীট ; ১, জারমিনাল ত্বক বা 

বীজত্বকৃ (39:20:91 [00186115200 ; ২, গুচ্ছিত শুক্রকীট ; ৩, ইন্টারস্ঠিশিয়েল 

কোবসমূহ ; ৪, শুক্র-স্থষ্ট নালী (98:02570119:008 [009193 ) । 

ফুসফুন এবং দেহের চামড়া শ্বান ও রেচন ছুই কার্ধই করিয়া থাকে। 

ফুসফুস কেবলমাত্র রক্তরস হইতে কার্বন-ডায়কৃসাইড নির্গত করে কিন্ত দেহ-চর্ন 

কার্বন-ডায়কৃসাইড ব্যভীত অতিরিক্ত জল ও দ্রবণীয় ধাতবপদার্থও দেহের 

ভিতর হুইতে রক্তের মাধ্যমে দেহের বাইরে নিহত করে ; এইবপ নিঃস্যত 

পদার্থকে নিঃসরণ (52০ না বলিয়া নিজ্জমণ (75090) বলা হয় । 



মেরুদণ্তী প্রাণী ৩৭৩ 

কারণ নিঃ্গত রাসায়নিক-পদাথথ দেহগঠনের সহায়ক এবং নিক্রমণ-নিংক্ত 

রাসায়নিক পদার্থ দেহের পক্ষে বিষবৎ। দেহ-চার্ধ-এর ভিতর কতকগুলি রস- 

গ্রশ্থি ও রুক্তঙ্জালক দুষিত পদার্থ ও জলকে পৃথক করিতে পারে। গ্রন্থিগুলি 

চার্সের বহিত্ব্কে ছিদ্রের দ্বারা মুক্ত হয়। স্তরাং জলীয় দূষিত পদাথগুলি 

চামডার উপরে জম। হয় এবং চামড়া সর্বদা সিক্ত থাকে । ইহার ফলে বাহিরের 
অক্সিজেন সহজেই দ্রবীভূত হইতে পাবে এবং ইহ] শ্বদন-কার্ষেব্র:সহায়তা করে । 

জননতন্ত্র ( :০:00.:5060%5 555600 ) 2 ব্যাঙ একলিঙ্গ প্রাণী । 

জনন-ঝতৃতে শ্ত্রী-ব্যাউ ও পুংব্যাডে প্রভেদ দেখ! যায়। স্্ীব্যাঙের পেটের 

ভিতর অতিরিক্ত ডিম থাকার উহ ফুলিয়া থাকে, কিন্তু পুংব্যাঙের পেট বেশ 

সরু দেখা যায়। ইহা ব্যতীত পুর্হাতের পাতায় একটি কালো 

রঙের গোলাকার উচু মাংসপণ্ডের স্ষ্টি হয় এবং জনন-ধতৃতে পুংব্যাঙগুলি 
স্বরযন্ত্রের দ্বার! ডাকিতে পারে। ব্যাঙের জননতন্ত্র ( 907205 ; £০00-. 

096 ড710101) £210100০9 ) হইতে জনন-কোষের (00100) ০2115 ) কি 

হয়। জনন-যন্ত্রের নালীর ভিতর দ্বিধা জনন-কোষগুলি বাহিত হইয়া দেহের 
বাছরে উপনীত হয়। পুং ও স্রীজননকোবগুলি দেহের বাহিবে উপনীত 

হইবার পর পরম্পর পরস্পরের সহিত মিলিত হুমম এবং নূতন ব্যাঙের কষ্ট 

করে। স্থতরাং বংশবৃদ্ধি করাই জননতগ্রের কাধ । 

পুং-জলনতন্ত্র (10816 8:000005 01£809 ) £ পুংব্যাডেস জনন- 

যন্ত্র ছুইটিকে অক্রাশয় (2:55:25,5£225127 » 65505 ) বলা হয়। 

শুক্রাশয়গুলি আকারে লম্বা এবং হান্কী বাামী-রঙের বর্ণ ধারণ করে। 

প্রতিটি শুক্রাশয় প্রতি দিকের বুকের অহ্বীয়দেশে একটি পাতলা পর্দার হারা 

ফুক্ত থাকে । এই পাতলা পদা পেরিটোনিয্ম-পর্দাটিকে মেসরকিয়ম 
(11650/0%/% ) বল। হয়। কোন পুংব্যাঙে লম্বাকার শুক্রাশয়টিকে খণ্ড 

খণ্ড দেখায়। পর পর তিনটি বা বিবিধ খণ্ডে শুক্রাশয় স্ষ্টির পর উহার! 

একত্রিত হইলে উপরোক্তভাবে খণ্ডিত দেখায় । শ্ুক্রাশয়গুলি অসংখ্য অক্রস্যটি 
নালী (55777725085 75125 ) দ্বারা গঠিত । এই শুক্রহুষ্টি নালীর 

ভিতরকার গাত্র হইতে শুক্রকীট জন্মায় । শুক্রকীটগুলি দেখিতে অভিনব এবং 

প্রকৃতপক্ষে ইহারা এক একটি কোববিশ্ষ। শুক্রকীটগুলি দেখিতে লম্বাকার । 

উহার গোলাকার মাথাটি কোষেব্পর্শনউক্লিয়সের দ্বারা গঠিত। গোলাকার 

মাথার পরবতাঁ অঞ্চল বা কঠ-অঞ্চলটি কোষের সেট্রোসেমের দ্বারা গঠিত ! 



২৩৭৪ জীববিজ্ঞান-প্রবেশ--৩য় ভাগ 

কণ্ঠের পরবর্তী অঞ্চলটি পাতলা সিলিয়ার মত। এই অঞ্চগটি কোষের 

সাইটোপ্লাঞজমের দ্বারা গঠিত হয়। শুক্র-কষ্টির নালীগুলি বৃক্ধের সংগৃহীত 
নালীর (0০1166%£ [76 ) সহিত অনেক গুলি সুম্মনালী বার] যুক্ত থাকে। 

1/810 ০17 ৮ . ঠা উ 
5 ই. 

[৪ 

৮২নং চিত্র 

ব্যাঙেব পুং-রেচন জননতম্থ দেখান হইনেছে। 

১, শ্নেহ-পদার্থের ফিত1; ২, বিডার্স মন্ত্র : ৩, শুক্কা- 
শয়;) ৪, বুক; ৫, শবিনী বা! উলফিয়ান ন।লী; 
৬, মলাশয়ের শেষ অংশ ; *, রেচন-ছিদ্র বা গবিনী 

ছিদ্র; ৮* অবসারণী ; ৯, অবসারণী ছিদ্র। 

এই স্রক্-নালীগুলিকে 

ভাসাএফারেক্িয্। 
(77252. 806/977£2 ) বল? 

হয়! ভাপা এফারেন্সিয়া 

নালীগুললি মেসরকিয়ম 

পর্দ। ভেদ করিয়া বুকের 

ভিতর প্রবেশ করে। 

বুকের সংগৃহীত নালী 

গ|বনীরূপে বাহির হইয়' 

অবসারণীতে মুক্ত হুয়। 

গুক্রকীট গুলি ভাসা 

এফারেন্সিয়া নালীর 

ভিতরু দিয়া বুকের 

সংগৃহীত নালীতে 

পৌঁছায় এবং তথা 

হইতে গবিনীর ছ্বংরা 
আবরণীতে উপনীত হয়। 

শুভ্রকীটগুলি উহার 
সিলিয়ার মত লেজের 

ছারা চগিতে পারায় 

উহা] নালী পথে 

সহজেই চলিয়া আসে। 

গবিনী ছুইটি সংযুক্ত হইয়া একটি সংযুক্ত গবিনাতে পরিণত হয়। এবং ইহা 
রেচনছিদ্রের (26%21 01674 ) দ্বার] দেকের বাহিরে মুক্ত হয়। সতরাং 
রেচন-পদার্ঘের সহিত গণবনী নাশী শুক্রকীটগ্ভলিকেও দেহের বাহিকে পিক্ষেপ 

করে। গবিনী এইভাবে শুক্রকীট বহন ও রেচন-পদার্থ বহণ-_-এই ছুই কাজ 

করায় উহাকে উলফিয্বান নল্পী বা জনন-রেচন নালী (07?0176% ৫০ 



মেরুদ্ী প্রাণী ৩৭৫ 

07 0772)0-£212821 2506) বা হয়| সোনা ব্যাঙের (7704) উলফিয়ান নালী 

ছুইটি সংযুক্ত হয় না । ইহার] পৃথকভাবে ছিদ্রের বারা অব্সারধীতে মুক্ত হুয়। 

প্রতিটি বুকের অস্কীয়দেশের অগ্রাংশে একটি গোলাকার বস্ত দেখিতে পাওয়া যায়। 

ইহাকে বিভারস্ যন্ত্র ( 7342275 07£2% ) বলা হয়। ইহা স্ত্রী বা পুরুষ উভয় 

ব্যাঙেই দেখিতে পাওয়া যায়। বিভারস্ যস্ত্রের অন্তর্গঠন ডিশ্বাশষের (0৮০৮) 

মতন। কিন্তু ইহার কোষগুলি অপরিণত হওয়ায় পূর্ণাঙ্গ যন্ত্রে রূপান্তরিত হইতে 

পারে না। শুক্রকীটগুপি জনন-খতুতে কেবলমাত্র সঙ্গমের সময়ই বাহিরে নিক্ষিপ্ত 
হয়। স্ত্রী বা পুরুষ জনন-তন্ত্রের শীর্ষাগ্রে অনেকগুলি লম্বা লম্বা! ফিতার মত হুলদে 
বঙের বস্ত দেখিতে পাওয়া যায় । এইগুলিকে স্নেহপদার্থ বস্ত (179 29165 ) 

বলা হুয়। ব্যাঙ জনন খতৃতে এইভাবে ন্েহপদার্থ সঞ্চয় করিয়া রাখে । এই 
ন্মেহপদার্থের সাহায্যে শুক্লীশয়ে ব! ভিম্বাশয়ে শুক্রকীট বা ভিশ্বকের সৃষ্টি হয়। 

আবার ব্যাঙেন্স শীত-ঘুমের সময় (177557220% 7767292) এই ক্েহ্পদার্থ- 
গুলি উহাদের খাদ্য যোগায় 

জ্ী-জননযন্ত্র ( 617916 হ২০1১:০0006150 (0168199 ) £ 

স্্রীব্যাঙের আ্ীজননযস্ত্র ুইটিকে ডিন্বাশয্ম (0৮০) ) বলা হয়। প্রতিটি 
ডিছ্বাবশয় আকারহীন থলির মত। এই বুহৎ ডিগ্বাশয় নানাভাবে ভাজ কর] 

থাকে এবং প্রতি পাশের ডিম্বাশয় সেই পাশের বৃক্কের অঙ্কীয়দেশের সহিত 

মেসোভারিষ্াম (2155০021275 ) পর্দার দ্বারা যুক্ত থাকে। পূর্ণাঙ্গ 

ডিগ্বাশয়ে অসংখ্য ভিম্বকোষ দেখিতে পাওয়া যায়। ভিম্বকোষের কন্দরুস্থ 

কালে। অঞ্চলটি কোষের প্রোটোপ্রাজমের ছারা নিমিত। এই অঞ্চলটিকে 
আানিমেল পোল (27577217015) বলা হয়। আনিযেল পোলের 

চারিপারশশের সাদ অঞ্চলটিকে ভেজিটেটিভ পোল ( ৬ €£6620০ 0০01০) বলে। 

প্রতিটি ডিগ্বকোষ একটি পাতল। পর্দার হারা আবৃত থাকে । ডিম্বকোষের 

এই শুক্র পর্দাটিকে ভিটেলাইন পর্দা (17262177611 17672৮72726 ) 

বল] হুয়। 

প্রতিটি ভিম্বাশয়ের জন্ত ব্যাঙের গ্েহগহবরের ছুইপাশে একটি করিয়' 

ডিম্বাশয় নাী (0৮:৫%০,) বিদ্যমান | ভিম্বাশয়ের সহিত ডিগ্বাশয় নালীর 

কোনও সম্বন্ধ নাই। ডিঘ্বাশয়"নালচছইটি লম্বা, পাকানো! এবং সাদ! রডের। 
প্রতিটি ডিগ্বাশয় নালীর অগ্রভাগ, সেইদিকের ফুসক্ষুসের ঠিক তলায় থাকে। 

জী. বি. (৩য়)--২৫ 



৩৭৬ জীববিজ্ঞান-প্রবেশ-_-৩য় ভাগ 

ডিম্বাশয় নালীর অগ্রাংশটি ফানেলের মুখের মত এবং ইহাকে অজটিয্াম 
(05%1%%7 ) বলা হয়। অগ্রাংশ হইতে ডিম্বাশয় নালীটি বতই নীচের পিকে 

নামিতে থাকে, ততই সরু হনব এবং পাকাইয়] যায়। ব্যাঙের শ্রোণী-অঞ্চলের 

(061৬10 7২০৪1017) নিকট প্রতিটি ডিম্বাশয় নাঁলী ফুলিয়া উঠে এবং ডিম্বাশয় 

নালীর এই ফোলা অঞ্চলটিকে ইউটেরাস (04885) বলা হুয়। দুইটি 

৮ঙনং চিত্র 

ডিম্বাশয়ের প্রস্থচ্ছেদধের কিছু অংশ দেখান হইতেছে। 

১, রক্তবাহী নালী; ২, বীজত্বক্ । ৩, ত্বক বা এপিথিলিয়মের বাহিরের স্তর ; ৪, রক্তবাহী 

নালী ; «, সংযোগী পেশী ; ৬, ত্বক বা এপিখিলিয়মের ভিতরের স্তর ; ৭, ওভারিয়ান ফলিকলের 

বাহিরের জ্তর ; ৮, নিউরিওলাই ; ৮», নিউক্রির়স; ১, ইয়ক বা শ্নেহ-পদার্থ; ১১, ফলিকলের 

এপিথিলিয়ম। 

ইউটেরস একত্রিত হুইহ্1 একটি সংযুক্ত ইউটেরাসে রূপান্তরিত হয় এবং ইহা 
অবসারণীর পৃষ্ঠদিকে স্ত্রী-জনন-ছিদ্রে (75721509751 0274) যুক্ত 
হয়। সোন' ব্যাঙের (8:০৫ ) ছুইটি ইউটেরাস সংযুক্ত না! হয়! পৃথকভাবে 
পৃথক ছিজ্বের হারা অবসারণীতে মুক্ত হদ। জনন-খতুতে ডিম্বাশয় হইতে 
পূর্ণাঙ্গ ডিম্বকোধগুলি খসিয়! ব্যাঙের দেছ-গহবরের ভিতরে পড়ে । দেহু-গহযরের 
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ভতরকার দেহরসে ভাসতে ভাদসিতে উহা! ফুপফুসের তলায় উপনীত হয় এবং 

৮৪নং চিত্র 

ব্যাঙের স্ত্রী-জননতন্ত্র দেখান হইতেছে । 
১, শ্রেহ-পদার্ধের ফিতাঁঃ ২, পশ্চান্তাগের মহাশির1 £ ৩, ডিম্বাশয় ; 

৪. গবিনী , ৭, ইউটেরাস ; ৮, মলাশয়ের শেষ অঞ্চল ; ৯, ডিম্বাশয় নালীর' 

একত্রিত ছিদ্র; ১০, গর্বনী-ছিদ্র ; ১১, অবসারণী; ১২, অবসারণী ছিন্ ; 

১৩, ডিস্বাশয় নালী ; ১৪, ষুখখলি ; ১৪, ডিম্বাশয় ন।লীর ফানেলের মত মুখ । 

ভিম্বাশয় নালীর অসর্টিয়ামের ভিতর প্রবেশ করে। ভিহ্বকোবগুলি ডিম্বাশয় 

নালীর অসটিয়ামের ভিতর প্রবেশ করিবার পর উহ নালীর ভিতর দিয়! ধীরে 
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ধীরে নামিতে থাকে । এই সময় ডিম্বকোষের চারিপাশে জেলির মত পদার্থ 

জম। হুয়। অবশেষে ডিম্বকোষগুলি ব্যাঙের ইউটেবরাসে পৌছায় এবং তথায় 

অবস্থান করে। জনন-সঙ্গমের সময় ডিম্বকোষপুল মূল ইউটেরাস হুইতে 

স্র-জননছিদ্রের ভিতর দিয়া] বাহিরে নিক্ষিপ্ত হয়। 

৮ 

(5৪) 

ব্যাঙ চোখের দ্বার! দেখিতে পায়। ইহার মাথার ছুইপাশে একটি করিয়! 

গোলাকার চোখ থাকে । প্রতিটি চোখের তিনটি করিয়া আবরণী বা পাতা 

(12)-18 ) থাকে । যথা-উপরের সুপ আবরণী, নিচের ক্ষয়প্রাপ্ত আবরণ 

৮৫নং চিত্র 
চোঁখের পেশী এবং স্ায়ুগুলি দেখান হইতেছে । 

১, ইনফিরিয়র অবলিক পেশী ; ২, করোটির ট্রকলিয়র স্নায়ু; ৩, চক্ষু- 
'খোলক; ৪' অকুলোমোটর স্নায়ু; «, আবডিউসেন্স শ্রায়ু; ৬, একটারনাল 

রেকটাস্ পেশী ; *, হুপিরিয়র রেকটাস পেশী : ৮, চক্ষুগোলক ; », লেন্স; 

১০, ইন্টারনাল রেকটান বেশী : ১১। সুপিরিয়র অবলিক পেশী । 

ও চোধের উপরকার স্বস্ছ পাতল! পরী (7866:27741 149171972176 ) 
করোটির দুইটি চক্ষুগোলকের (6 5০০৮৫) যধ্যে একটি করিম্বা চোখ 
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থাকে। এই খোলক হইতে চক্ষুগোলকে (5736-8211) আটটি মাংসপেশী 
যুক্ত থাকে। এইন্ধপ পেশীর ছারা চক্ষুগোলকটি খোলকের মধ্যে ইচ্ছামত 
ঘুরিতে পারে। নিয়ে, বিবিধ পেশীর নাম ও উহাদের কার্ধকারিতা উল্লেখ 

করা হুইল £ 

চক্ষুপেশীর নাম উহার কার্যকারিতা 
(1) স্থপিৰিয়র রেক্টস্ চোখ ছুইটিকে উপরের দিকে তুলিতে 

(973061101 [২০০689) । পারে । (00৮8107090৬ 20710100) | ,. 

(11) ইনফিরিয়র রেক্টস্ | চোখ দুইটিকে নীচের দিকে নামাইতে 

([0621101 ]২০০৪3) পাবে । (00৮0৮/910 000৬ 212061)6) | 

(17) আযানটিরিয়ার রেক্টস্ চোখ দুইটিকে সামনের দ্িকে আগাইয়া 
দেয় । (00915210000 21072106 )। 

চোখ ছুইটিকে পিছনের দ্বিকে ফিরাইয় 

দেয়। (19012100005 210)2106 )। 

(4১100610101 [২০০005) 

(৮) পোস্টিরিয়র রেকৃটস্ 

(50950211017 ২০০৮9) 
চোখ ছুইটিকে ডানদিকে ঘ্ুস্বাইতে 

বিয়ন অবলিক (৬) স্থপিরিয় * পারে । (06120 1026261012 81016. 

(5019110হ 0011906) 019010-0010058, 215 )। 

। চোখ ছুইটিকে বাম দিকে ঘুরাইতে 
(2) ইনফিরিয়র অবলিক ৰ 

পারে। (1206 109906107) 21077, 
(100601101 00011706) | 

9061০-00105658, 2815 )| 

(৮11) এলিভেটর বাল্বি চোখ দুইটিকে মাথার উপর তুক্তিতে 

(15৪60: 80102 পারে । (18151085005 25০ 0 006 

9116902 0:1 0০ 10290 )। 

(5111) রিট্রীকটর বাল্বি চোখ ছুইটিকে চক্ষুখোলকের ভিতর 

(২০25০601: 301101) প্রবেশ করাইতে পারে। (65188 

002 2৮০ 1760 006 05508] 02৮165)। 
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উপরোক্ত চক্ষুপেশীগুলির কার্ধকরী সহায়তায় ব্যাঙ প্রায় সর্বদিকে 

চক্ক ঘুরাইয়! দেখিতে পারে। প্রতিটি চক্ষু প্রকৃতপক্ষে একটি ফাপা গোলক 
বিশেষ। গোলকের সন্মখভাগে একটি ঘি-্তর লেন্স (1:8%5) নিবিষ্ট থাকে 

এবং উহার পশ্চাদ্ভাগের ভিতরের স্তরটি একটি আলোক-সংবেদী (1271 
9675556 ) পর্দা ঢাকিয়া থাকে । চোখের ভিতর ফটো-তোলা ক্যামেরার 

মত একটি নিরিষ্ট ছিদ্র ব্যতীত অগন্ঠ কোন স্থানের ভিতর দিয়া আলোক-রশ্মি 

প্রবেশ করিতে পারে ন|।। প্রতিটি চক্ষগোলককে পরিবেষ্টন করিয়া তিনটি 

আবরণী থাঁকে, যথা--চক্ষ্গালকের বহ্রাবরণটিকে শ্বেতমগুল বব! 

স্ক্রেরোটিক স্তর (.5012/9410 7,2797 ) বলা হয়। ইহ! অন্বচ্ছ, শক্ত ও 

সংযোগী্লার সমন্বয়ে গঠিত। স্কেরোটিক্ স্তরটি আনার দুই অঞ্চলে 

বিভেদিত। ইহার যে অঞ্চলটি চক্ষুধোলকের ভিতবে থাকে, তাহাকে স্ক্রেরা 
(501572 ) অঞ্চল বলা হয়' ইহ! অম্বচ্ছ এবং স্রেরোটিক স্তরের পশ্চান্ভাগ 

অঞ্চস। স্তরটির বাহির অঞ্চসটিকে বাঁ চক্ষগোলকের বাহুর অঞ্চলের স্তরের 

অংশটিকে অচ্ছোদপটল ব1 কর্নিযা (00167 ) বলা হয় । চোখের বাছিরে 

সাদা গোলাকর অঞ্চলটিই অচ্ছোদপটল ব| কর্নিয়! এবং ইহা স্বন্ছ হওয়ায় 

উহার ভিতর দিয়া আলোকরখ্ম প্রবেশ করে। উপর ও নীচের চোখের 

পাতার তলায় একটি করিয়া পাতলা পদ থাকে । এই পর্দাটি অচ্ছোদপটঙ্গের 

উপর . ক্রি অংশে প্রদার্রিত হয় এনং ইহার পর্দা দুইটি চোখের পাতার 

সহিত অচ্ছোদপটগকে যুক্ত করে। এই বিশিষ্ট পর্দাটিকে নেত্রবত্মকলাা বা 
কন্জাংটিভ (09%1%7%08/2) বলে । পূর্বেই বলা হইরাছে ধে, স্ক্রেরা সংযোগী- 
কলার সমন্বয়ে গঠিত এবং ইহার ভিতর তক্ষণাস্থকল।ও বিগ্ঘমান থাকায় ইহা 

চক্ষুগোলককে বহিরাগত আঘাত হইতে রক্ষা করে। নেত্রবত্ম কলা চক্ষুকে 

সিক্ত করে) '11) চক্ষুগোলকের দ্বিতীর আবরণ বা মন্নযযবরণটিকে কৃষ্ণমণ্ডল 

বা করয়েড স্তর (0/০/01 1,478/) ঝ্1] হয়। ইহা স্কেরোটিক পর্দার 

নিয়ে বা ভিতরে বিছ্বামান। এই পাটি খুবই সুক্ষ এবং কৃষ্ণবর্ণের পদার্থ হার 
ব্্জিত। কৃষ্তবর্ণের পদার্থ গুলিকে বক (72££89%% ) বল] হয়। এই পর্দার 

ভিতরে প্রচুর সংখ্যায় রক্তবাহীনালী বা স্নায়ুর হ্ক্্-শাখা প্রবেশ করে এবং 
পর্টাটিকে পরিবেষ্টিত করিয়া রাধে । করযেড শুরটি স্রেরোটিক স্তরের স্ঞেরা 

ও করনিয়ার সংযোগস্থল পর্ধন্ত প্রসারিত হইবার পর নিল্গমূখী হইয়া লেন্সের 
উপর গোলাক্গারে ছড়াইয়া পডে। এই গোলাকার রৃষ্তবর্ণের সঙ্কোচন পর্দাটিকে 
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কণীনিক1 বা আইরিস (175) বলা হয়। ইছার কেন্দরুস্থলে একটি সুশ্ ছিত্্ 
থাকে, উহাকে তারারন্র ব পিউপিল (247) বলে। কণীনিকা বা 
আইরিস্ পর্দাটি বুত্তীকার ও অরীয্ম (07/0%127 24 729191) পেশীর দ্বার 

গঠিত এবং ইহাদের সঙ্কোচন ও প্রনারণের ফলে তারারজ্জ বা পিউপিল-ছিদ্রুটি 

৮৬নং চিত্ত 

ব্যাঙের চোখের লম্চ্ছে। দেখান হউতেছে। উই... 

১, ভিটারান হিউম।র ; ২, চক্ষুন্াযু ; ৩, অক্ষিপট £ ৪, স্রেব| ; ৫, করয়েড 

৬, ব্রাইও শট ॥ ৭, লেন্ন; ৮, উপরের পাতা ॥ ৯, কনঙ্জা'টিভা; 
১০, আইগিন বা কগীনিক1; ১১, আাকুয়াম-হিউমার ; ১২, পিউপিল ব। 

ভারারক্ধ ; ১৩, নিকটিেটিং পর্দা ; ১৪, সাসপেনসারি লিগামেন্ট বা! সন্ধিবন্ধনী ; 

১৫, নীচেকার পাতা; ১৯, প্রেট্রাকটর পেশী। 

ব্যাসে ছোট বা বড়হয়। ইহার দ্বার! তারারক্ধের ভিতর কতখানি আলোক- 

রশ্মি প্রবেশ করিতে পারে, তাহা প্রয়োর্জনমত নি্ষস্ত্রিত হর়। স্থতরাং প্রথর 

রৌদ্রে ভারারন্ধট ছোট হয় এবং হালক। রৌদ্র বড় হয় । তারারন্ধই একমাক্র 

ছিদ্র যাহার ভিতর দিছা আলোক-রশ্মি চক্ষু লেন্সে প্রবেশ করিতে পাবে। 

(7) চোখের অস্তরাবরণ বা তৃশ্ু$ আবরণটিকে অক্ষিপট (26772) বলা 
হয়। ইহ] ল্পামুপূর্নণ আবরণ ইছ। চন্্রগোলকের কৃষ্ণমণ্ডলের নিম্নে সুক্ষ 
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পাতলা কোমল আবরণরূপে বিষ্মান। অক্ষিনায়ু (07৮০ 222 ) চঙ্ষ- 
গোলকের পশ্চার্দিকে ছিদ্রের দ্বার! প্রবেশ করিয়া]! ইহার পাতল1 আবরণ- 
রূপে ছড়াইয়! পড়ে এবং সমগ্র অক্ষিপটটিকে আলোক-সংবেদ কিয়! দেয়। ইহ! 
এমন অন্থভবপ্রবণ যে, ব্যাঙ যাহ] কিছু দেখিতে পায় তাহা! এই আবরণে 

প্রতিফলিত হয়। চক্ষুপটে দুইপ্রকারের কোষ দেখা যায়। প্রথমাটকে 

রঙকোষ ( 1394 0811) বল! হয়। কোধগুলি পাতলা নলের মত। ইহারা 

লম্বভাবে (72170919010019115 217:21120 ) শাজানে। থাকে । রডকোষের 

নিউক্লিয়সটি নলাকার কোষের নিয়ে থাকে । ইহার সহিত অক্ষিম্নামুর ডেনড্রাইট 

যুক্ত হয় । বুডকোষগুলি মৃতু আলোক এবং বর্ণসংবেদ করে। কোন-কোষ- 

গুলি (0০%6 0811) ক্ষুদ্র ও গোলাকার। ইহারাও স্নানুশিরার ভেনড়াইটের 

. সহিত যুক্ত হুয়। অক্ষিপটে বিবিধ-অঞ্চল বিদ্ধমান। রডকোষ ও কোন- 

কোষের বিস্তার অক্ষিপটের বিভিন্ন অঞ্চলে ভিন্ন ভিন্ন ধরনের হয় । কোন- 

কোধষগুলি উজ্্রল আলে। ও বর্ণসংবেদী | 

কণীনিকা বা আইবরিসের ঠিক পিছনে একটি দ্বি-উত্তল বা গোলাকার 
আঠাল পদার্থপূর্ণন্ষচ্ছ লেন্স বিছ্যমান। লেন্সের ঠিক কেন্দরস্থলের উপর 
তারারন্র ব পিউপিল থাকে । কতকগুলি পেশীতন্তর সাহায্যে লেন্সটি এইবূপ 

অবস্থায় আবন্ধ থাকে । এই পেশীতন্তগুলিকে আবদ্ধ-তন্ত (.5%58%5070 

1-6827,%6 ) বলা হয়। অচ্ছে!দপটল বা করনিয়া ও লেন্সের মধ্যে একটি অঞ্চল 

বিদ্যমান? ইহাকে অগ্রকক্ষ (427,£2729/ 07,27297) বলে । এই কক্ষ নির্ঝল 

জলবৎ একপ্রকার তরল-রসে পূর্ণ থাকে । উহাকে জলীয় পদীর্ঘ (2995 
17707 ) বলা হয়। লেন্স আলোকরশ্মিকে প্রতিস্থত করে এবং উহাকে ঠিক 
অক্ষিপটে প্রতিফলিত করে । অগ্নকক্ষের জলীয় পদাথটি চক্ষু বিবিধ কোবে 

খাদ্য সরবাহু করে এবং কোষ হইতে দুষিত পদার্থ বাহির করিয়! দেয়। 
লেন্সের পশ্চাতে চক্ষুগোলকের কেন্দ্রস্থলে একটি অপেক্ষাকৃত বুহৎ গহবর 

থাকে, তাহাকে পশ্চাদ্-কক্ষ (12095457101-0127291 ) বলা হয় । পশ্চাদ্- 

কক্ষে একপ্রকার আঠাল, জেলীর মত পদার্থ থাকে । এই পদার্থকে সাজ 

পদার্থ (77626955170 ) বলে । ব্যাড কোন প্রকারেই চোখের লেম্দের 

আকার পরিবর্তন করিতে পারে না1। চোখের প্রতিটি কোণের তলা ও উপর 

হইতে একটি করিয়া হুম্্ম পেশী আবন্ধ-তন্ত, (55575775017) 17822777676 ) 

স্ছিত যুক্ত থাকে । ইহাদের প্রোট্র্যাক্টর লেপ্টিস্ (27০%20297 16885 ) 
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বলে। প্রোট্র্যাক্টর লেন্টিস পেশী সন্কুচিত হইলে লেন্সের উপরকার আবদ্ধ- 

১, রঙপুর্ণ এপিধিলিয়ম 1১ 

২, রডকোধ 

18 7৩৬ ৩, কোন-কোষ 

০০০০ ৪, বাহিরের কোধপুর্ণ স্তর 

৫, বাহিরের গ্র।মুলার ব৷ দানাপুর্ণ স্তর 

৬, ভিতরের কোবপুর্ণ স্তর 

-৭ ৭, ভিতরের গ্রানুলার বা দানাপুণ স্তর 

দত : 20: ৮, ্নাযুকোষের স্তর 
সি . ০৫: 1--.2 

», ন্বহুতস্তর স্তর 

৮পনং চিত্র 

চোখের অক্ষিপটের উপর-তল! ভাবে 

ব্যবচ্ছেদ কাটিয়। উহার ভিতরের কোষ- 

বিস্তাস দেখান হইতেছে । 

তস্তটিকে তুলিয়া! ধরে, ফলে লেন্সটি অচ্ছোদপটল বা করনিয়ার দিকে আগাইয়া 

যায়। সেইবূপে প্রোট্রযাক্টর লেন্টিন প্রসারিত হইলে লেম্সটি অচ্ছোদপটল 

হইতে দুরে সরিয়া যায়। 
মস্তিক্ষের অক্ষি্সীয়ু (0৮পঘ০/52 ) চক্ষুগোলকের পশ্চাতাগের ছিত্র 

দিয়া প্রবেশ করে এবং দুই ভাগে বিভক্ত হইয়! অক্ষিপটের উপর ছড়াইয়! পড়ে। 
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এই বিভাগ-স্থলে অক্ষিপটের ভিতর রড ও কোন-কোষ না থাকায় ইহ? কোন 

বস্তর চিত্র প্রতিফলিত করিতে পারে ন|। এই বিভাগ-স্থলটিকে অন্ধকেন্ত্র 

বা ব্লাইগু স্পট্ (81812 57০) বলা হয়। ব্রাইও কেন্দ্রের ছুই পার্শবর্তা 
অক্ষিপট অঞ্চলে প্রচুর সংখ্যায় বড় কোন-কোষ থাকায় এই অঞ্চলে চিত্র 
প্রতিফলিত হয়। এই অঞ্চলটিকে সংবেদ-কেত্্র (52526) অঞ্চল 
বলে। 

দৃষ্টি (ড15105) £ চক্ষুগোলকের অচ্ছোধ্পটলের মধ্য দিয়া আলোক- 
রশ্মি তারার্ধে্র পথে লেন্সে প্রতিস্থত (72059) হয় এবং আলোক 

রশ্মি্চলি প্রতিহত হইবার পর অক্ষেপটের স্থম্ম অংশের উপর অভিশ্থত 

((02৮67460 ) হয়। ইহার ফলে দৃশ্যবস্তর একটি ক্ষুদ্র প্রতিচ্ছবি উন্টানো'ভাবে 
অক্ষিপটের উপর পতিত হুয়। ফটে। তুলিবার ক্যামেরায় যেমন লেন্সকে 

ফোকাস (1০০৮5) করিয়া একটি নির্দিষ্ট বস্তর প্রতিচ্ছবি সংবেদী ফিল্ের 
উপর ফেল? হয়, সেইরূপ -ব্যাঙের চক্ষুগোলকে ও উহার অক্ষিপটের উপর বস্তর 

প্রতিচ্ছবি উণ্টাইয় পড়ে । চক্ষুগোলকেন্র লেন্দের উপযোজন ক্রিয়া 
(206০8792807) উহার সংযুক্ত প্রোট্রাাক্টর লেন্টিস্ পেশীর সাহায্যে 

সম্পাদিত হয়। প্রয়োজনমত পেশীগুলির সাহায্যে লেম্সটি আগাইন্না বা 

পিছাইয়া যাঁয়। অক্ষিপটের উন্টানো ছবির অনুভূতি উহ্বার রড ও কোন- 

কোবের,প্র'ভায্যে এবং অক্ষিম্নায়ুর দ্বারা মন্তিফের অক্ষিকেত্রে (0790 10%৫ ) 

পৌছায়। এইভাবে ছবির অন্ুভূতিটি মন্তিক্ষের পথে যাইবার সময় উন্টানো 

প্রতিচ্ছবিটি আশ্চর্যর্ূপে সোজ। হুইয়। যায়। 

ব্যাঙের মাথার ছুই পার্খে একট করিয়া চোখ থাকায় উহার! ছুই চোখ 

দিয়া ছুইটি বিভিন্ন বস্তু দেখিতে পারে। এইন্বপ দৃষ্টিকে এক-দৃষ্টি বা 
অমনোকিউলার ভিসন (71070902127 1/55£07 ) বলা হয়। কিন্তু অনেক 

প্রাণী একই বসন্তকে ছুই চক্ষু দিয়া দেখিতে পারে। এইরূপ দৃষ্টিকে দুরবীনদৃষ্টি 
ব|বায়নোকিউলার ভিসন (73:00%19” [/50% ) বলা হুয়। চিপ, 

বাজশাবী, পে! প্রতি পাখার! দুরবীন-দৃষ্টি সাহায্যে বস্ত দেখিতে পায়। শুধু 
ইহাই নহে, বস্তর দূরত্বও মাপ করিতে পারে। মান্ষের দৃষ্টিও দূরবীন দৃষ্টি 
গোত্রীত্ব। ব্যাঙের এক দৃষ্টি হওয়ার বস্তর অনেকাংশ দেখিতে পারে কিন্ 
বস্তর দুরত্ব বা গভীরত! মাপ করিতে পাদ্ছেতনা। দৃরবীন-দৃষ্টিতে বস্তর কিছু 
অংশ পাখী বা! মাচষ দেখিতে পারে এবং বস্তটিকে ছুই চোখ দিয়া ঘেখে 
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বলিয়৷ উহার দুরত্ব গভীরতা পরিমাপ করিতে পারে। ব্যাঙের মাথার ছুই পাশে 
বেশ দূরত্ব বজায় রাখিয়া! চোখ ছুইটি থাকায় উহাদের দৃষ্টি এক দৃষ্টি জাতীয় হয়। 
সেইক্সপ মাহুষের চোধ ছুইটি মাথার সামনে থাকায় উহাদের দূরবীন-দৃষ্টি-জাতীয় 
হয়। 

কর্ণ 

(781) 

ব্যাঙের কর্ণ শব্দান্ুভৃতির ইন্দ্রিয় এবং ইহা দেহের ভারসাম্য (7212%- 

0876) রক্ষা কার্য ও করে। মানুষের বাহকর্ণ থাকে। সারপারণতঃ বাহা- 

৮৮ নং চিত্র 

১, মস্তি; ২, শ্রবণ-ন্নাধুঃ ৩, কর্ণ-কোটর অস্থি; ৪, অস্তঃকর্ণ বা মেমব্রেনাল ল্যাবাইরিস্থ $. 
৫, মধ্যকর্ণেছই কোটর-অস্থি; ৬, কলুমিলা ; ৭, কর্ণপটহছ; ৮, ইটষ্রেচিয়ান নালী; 

৯, প্যারাশ্ফিনয়েড অস্থি । 

কর্ণকে আমর! কান বলিয়া থাকি। কিন্তু ইহা! কর্ণের বাহিরের আঅংশমাত্র 

এবং ইহা শব্ষক্োতকে কানেক্শভিতর প্রবেশ করাইতে সাহায্য করে। 

ব্যাঙের কণে এইরূপ কোন বাহৃকর্ণ বা বছিঃকর্ণ নাই। মানুষের বহিঃকর্ণের 
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ভিতর একটি কর্ণকুহর (28207) 12255 ০7 02121) বা কর্ণনালী 

থাকে। ইহার ভিতর দিয় শব্বশ্রোত অস্তঃকণে প্রবেশ করে। ব্যাঙের কর্ণে 

এইবপ কর্ণকুহুর নাই। ব্যাঙের মাথার ছুই পার্থের চোখের ঠিক পিছনে একটি 

করিয়া! কর্ণ বিদ্যমান। প্রতিটি কর্ণে তিনটি অঞ্চল আছে। যথা-_- 
($) কর্ণপটহ (77771921757 ) 37 (21) মধ্যকর্ণ (7119916 7:27 ) ও 

(11) অভ্তঃকর্ণ (17757741 7527 )। 
(£) তোমরা হুয়তে1 লক্ষ্য করিয়া থাকিবে, ব]াঙের প্রতিটি চোখের পিছনে 

একটি গোলাকার পাতলা পর্দা প্রসারিতভাবে থাকে । ইহাকেই কর্ণপটহ বল 
হয়। এই পাতল। পর্দাটি মধ্যকর্ণকে আবৃত করিয়া রাখে । ($8) ব্যাঙের মধ্য- 
কর্ণটি একটি নালীবিশেষ। নালীটির আকার ফানেলের মত। এই নালী হইতে 
একটি শাখানালী বাহির হুইয়া ব্যাঙের মুখবিবরে মিলিত হুইয়াছে। শাখানালী- 
টিকে ইউস্টেচিস্বীন নালী (72520782726 ) বলা হুয়। ইহা কর্ণের 

রক্ষাকবচের মত কাজ করে। আগেই বলা হইগ্লাছে ষে, কর্ণপটহু পর্দাটি মন্ধণ 
ও পাতলা। উচ্ধা দেহের বাহিরে থাকাম্ন সর্বদাই উহ্থার উপর বায়ুমণ্ডলের চাপ 
পড়ে। আবার এই বাহিরের বা বায়ুমণ্ডলের চাপের গতি ও শক্তি ক্ষয় 
করিয়! দেয় অন্ত একটি চাপ। দ্বিতীয় চাপটি মুখবিবরের ভিতর দিয়া 
ইউস্টেচিয়ান নালীপথে কর্ণপটঞ্বের ভিতরের দিকের পড়ে । প্রথম ও দ্বিতীয় 
চাপের *-গতি বিপরীত এবং শক্তি সমান হওয়ায় কর্ণপটহুটি অতীব 
পাতলা] হইলেও ফাটিয়া যায় না এবং টান-টান ভাবে থাকে। স্থতরাং 
ইউস্টেচিক়্ান নালা কর্ণপটহের ভিতরে ও বাহিরের দিকে বাযুমগ্ুলের চাপের 
ভারসাম্য £3212759 ) বজায় বাখে। কর্পটহের ভিতরের কেন্্রস্থল 

হইতে একটি ছোট লম্গাকাঁর তরুণাস্থিবিশিষ্ট দণ্ড লম্ঘালম্িভাবে অবস্থান করে 

এবং অস্তঃকর্ণের বাহিরের পাতলা পর্দার সহিত যুক্ত থাকে। এই তরুণাস্থি- 

বিশিষ্ট দণ্ডটিকে কলুমিল। অরিশ (0০14715112 2.7) বলা হয় । ইহা অস্তঃ- 
কর্ণের বাছিরের ছিদ্রটিকে আবৃত করিয়া রাখে । অন্তঃকর্ণের এই ছিন্দ্রটিকে 
ফেনিস্্রী ওভালিস (7527,55%2 0৮%125) বলা হয়। (22) ব্যাঙের 

অস্তঃকর্ণটির করোটির কর্ণপ্রকোন্টের (242০9 ০95819) মধ্যে বিদ্যমান । 
এই কর্ণপ্রকোষ্ঠটি বহিঃদ্বার বা ফেনিল্সটা ওভালিসের সহিত কলুমিল! অরিস যুক্ত 

থাকে। এই কর্ণপ্রকোষ্ঠটি পেরিলিন্ফ *$:741)7/2% ) নামক একপ্রকার 
তরল পদার্থে পূর্ণথাকে। এই পেরিলিম্ফের মধ্যে ব্যাঙের অস্থঃকর্ণের যন্ত্রটি 
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ভাসমান-দ্সবস্থায় বিদ্যমান । এই বস্থটিকে মেম্ত্রেনাস ল্যাবাইরিস্থ (7416%- 
6728945 7-29778%7) বলা হয় । মেম্বেনাস ল্যাবাইরিস্ব বস্তটিও ফাপ]। 

ইহার ভিতরেও আর এক প্রকার জলীয় তরল পদার্থ থাকে। মেম্ত্রেনাস 
ল্যাবাইরিস্থের ভিতরকার জলীয় তরল পদার্থটিকে এগ্রো লিম্ফ (72720107777 

বলা হয়। যেম্ত্রেনাস ল্যাবাইরিস্থ আবার ছুইভাগে বিভক্ত, যথা_-অগ্রভাগ ও 

দুপশ্চান্তীগ । ছুইটি ভাগ পরপর বিছ্যমান। অগ্রভাগটিকে ইউদ্টরিকিউলাস 
( 0৮05155 ) "এবং পশ্চাভাগটিকে স্যাকিউলাপ (.52০%1%5 ) বলা হম়। 

উপরোক্ত দুইটি অঞ্চল 

পরস্পর পরম্পরের সহিত 

একটি সরু নালী দ্বারা 

যুক্ত । ইউট্রিকিউলাসের 

সবার! ব্যাঙ দেছের ভারলাম্য 

বক্ষ! কার্য ক্রিতে পারে এবং 

গ্যাকিউগাসের দ্বারা ব্যাও 

শ্রবণশক্তিকে কার্ধকরী 

করে। ইউট্রিকিউল হুইতে 

তিনটি সু শ্বচ্ছ নালী বিভিন্ন 

স্থান হইতে বাহির হইয়। যা পা 
পুনরা যু ইউদ্রিকিউলাসে অস্তঃকর্ণের বিবিধ অংশগুলি দেখানো হইতেছে । 

১, সন্মুথস্থ সেমিসাকুলার বা অর্ধচন্্রাকৃতি নালী ; 
প্রবেশ করিয়াছে। এই ২, ইউট্রিকউলাদ ; ৩, ইউদ্রিকিউলাসের শেষ অংশ ; 
নালাগ্তুলিকে অর্থবৃত্তা- ৪, আমপিউল! ; ৫, সাকিউলাস ; ৬, অনুভূমিক- 
কার নালী (52%- ভাবে-_সেমিসাকুপলার নালী; *, প্যাপিলা 

বেসিলেরিস ও লেজিনা। 
00412102721 ) বলা 

হয়। প্রতিটি নালী ইউট্রকিউলাসের ভিতরে প্রবেশ করিবার সময় স্টীত হইয়া 
যায়। প্রতিটি নালীর এই স্ফীত অঞ্চলটিকে আম্পিউলা! (21/75112 ) বলা 

হয়। এই আম্পিউললার ভিতরে সিলিয়াধুক্ত শ্রবণ-সংবেদী কোষ থাকে। প্রথম 
অর্ধবৃত্তাকার নালীটি অনুভূমিকভাবে (17072592119 ) বিদ্যমান | দ্বিতীয় 

ও তৃতীয় নালীটি উল্লন্ব (1/900211) ) ভাবে থাকে এবং পরম্পর পরম্পবের 

সহিত সমঘকোণ স্যত্টি করে। দেঞ্ঙ্গগিয়াছে যে, ব্যাঙের যে-কোন একটি অর্ধ- 

বৃতাকার নালী নষ্ট হইয়া গেলে বা উচ্থাকে কাটিয়া ফেলিলে ব্যাঙ কেবল 
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ঘুরপাক খায় এবং দেছের ভারসাম্য রক্ষা করিতে পারে না। মেম্ত্রেনা 

ল্যাবাইনিস্থের পশ্চান্তাগ বা স্তাকিউলাস অঞ্চল ইউট্রিফিউলান অপেক্ষা অনেক 

ছোট। এই অঞ্চলের এক পার্খ হইতে দুইটি গোলাকার ফোল। অংশ দেখ। 

যায়। প্রথমটিকে প্যাপিল। বেসিলেরি (2297112 $25127%5 ) এবং 

২ কা **নং চিত্র . 

চ্ছেদের দ্বারা আমপিউলার অভ্যক্ঞর দেখান হইতেছে। 

১, আমপিউলার গহ্বর ; ২, বালুকা কণা বা ই(থেলিখ; ৩, সংবেদনশীল শুয়া; 

৪, সংবেদনশীল এপিথিল্য়ম বা জর : ৫, শ্রবণ-শাখা-নাযু | 

দ্বিতীয়টিকে জেজিন। (1.588% ) বলে । প্যাপিলা বেদিলেরিন এই লেজিনার 

ভিভরেণ সাধ্বরণ কোষ ও দিলিষাধুক্ত শ্ররণ-সংবেদী কোষ (0852 
58507) 68115 ) বিদ্কমান। এই সকল কোষের পিলিয়াগুলি শক্ত কুর্চের 
(817516) মত । মেমব্রেনাস জ্যাধাইরিস্থের ভিতরকার গাত্রেও উপরোক্ত 
প্রকার কোষপূর্ণ অঞ্চল থাকে। প্রতিটি ঝেুষে শ্রবণ-ন্সায়ুর শাখ! প্রবেশ করে । 

স্যাকিউলাস্ ও ইউট্রিকিউলাপ অঞ্চলও শ্রবণ-সংবেদী। 
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শ্রবণ (768:89 ) প্রথমে বাহির হইতে শবশ্োত ব্যাঙের কর্ণপটহছের 

উপর ধাক্। দেয় এবং ইহার দ্বারা যে কম্পনের টি হয়, তাহ! কলুমিলা 

দণ্ডটিকেও কম্পিত করে । ফলে পেরিলিম্ফ ও পরে এগ্ডোলিক্ফে আতের স্যঙি 

হয়। ইঞাতে ইঙউট্রিকিউল্লাস, স্যাকিউলাসের সংবেদ কোষগুলি উত্তেজিত, 

হইয়া পড়ে এবং উহাদের সহিত যুক্ত শ্রবণ-স্বায়ুর শাখার মাধ্যমে উত্তেজনার 

সংবাদ মস্তিক্ষের শ্রবণ-কেন্দ্রে পাঠায় । মস্তিষ্কে অনুভূতি শবে ব্বপাস্তরিত হয়। 

স্তাকিউলাসের লেজিয়া ও প্যাপিলা বেসিলেরিদ অঞ্চলে শব্দের স্ফুরণ হয়, 

তখন ব]া9 শুনিতে পায়। 

ভারসাম্যতা ( 83581915017 ) 2 ইউট্রিকউলাসের অর্ধবৃতাকার 

নালীগুলি ব্যাঙের শরীরের অবশ্থিতি অনুযায়ী দেহের ভারসাম্য রক্ষণ 

করে। নালীগুলির মধ্যে এগ্ডোলিম্ফ তবুল পদার্থে পূর্ণ থাকে এবং 

ইছাদের ভিতরকার গাত্রে অসংখ্য কুর্চবিশিষ্ট সংবেদী-কোষও থাকে । 
ইহা ব্যতীত নালীর ভিতর সুক্ম স্ুক্ম চুন-জাতীয় কঠিন পদার্থও থাকে। 
ইহাদের ওটোলিথ, (0%০17%% ) বলে । তিনটি অর্ধাবৃত্তাকৃতি নালী তিনটি 

বিভিন্ন সমতলে অবস্থন করার ব্যাঙের দেহের সামান্ত সঞ্চলনেও এগ্োলিন্যের 

সহিত সুক্ষ কঠিন পদার্থগুলি নড়িয়া উঠে। ফলে সঞ্চলনের দিকে বেশী 
পারমাণে কঠিন পদার্থগুলি জম] হয় এবং কোষের কুর্চের সংস্পর্শে আসে। 

কোধগুলি এইরূপ অনুভূতি পাইয়া উহার ন্নাযুর সাহায্যে মন্তিকে সংবাদ 

পাঠাইয়]! দেয়। ইহার ফলে ব্যাঙ দেহের ভার কোন্ দিকে বেশী তাহা 

বুঝিতে পারে এবং প্রয়োজনমত নড়াচড়া করিয়া দেহের ভারসাম্য রক্ষা করে। 

তিনটি অর্ধবৃত্তাকার নালী বিভিন্ন সমতলে, থাকায় এবং পরস্পর পরস্পরের 

সঞ্চিত সমকোণ হ্ত্রি করিয়। অবস্থান করায় ইহার] মাধ্যাকর্ষণের গতি অশ্যায়ী 

দেহের ভারসাম্য নিয়ন্ত্রণ করে। 

অন্ি-ন্ব্যন্বনা। 
(51561668] 55866110 ) 

চিংড়ি বা! আরশোলার আমর। দেখিয়াছি যে, উহ্থাদের দেহকে যেষ্টন 

করিয়া একটি আবরণী থাকে। ৬ট আবদদশীটি বেশ কঠিন এবং ইহ! 

প্রাণীগুলিকে একটি হুম্পষ্ট আকার দেয়। এইরূপ আবহণীকে কিউটিকল, 
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(08015) বল! হুয়। অযেরুদণ্ডী প্রাণাদের ইহাই অস্থিপে কাজ করে 

এবং বিবিধ পেনীগুলি ইছার সহিত যুক্ত হয়। এইরূপ পেশীবিন্তাসের ফলে 
অমেরুদন্ত্রী প্রাণাদের দেছের ভিতরকার তত্তবগুলি উপযুক্তভাবে সাজ।নে' 

থাকে এবং নিজ নিজ কার্ষগুলি সম্পাদন করিতে পাঁরে। কিউটিকলটি 

৯*১নং চিত্র 

ব্যাঙের দেহকঙ্কাল দেখান হইতেছে । 

১, ম্যাকসিল! ; ২, চক্ষুগহ্বর ; ৩, এক্সো অকৃসিপিটেল আস্থ ; ৪, রেডিও-আলন।। 
«, ক্যালকেনিয়ম ॥ ৬, কশেরুকা (-স0) ; ৭, ইউরোস্টাইল £ ৮, হিউমারাস ; 
৯, কারপল ; ১** মেটাকারপল ; ১১, সুপ্রান্্যাপুলা ; ১২, ফ্রণ্টো-প্যারাইটেল ; 
১৩, টিবিও-ফিবুলা বা! জজ্ঘাস্থি-অনুজজ্যান্থি; ১৪, শ্রোণীচক্রের ইলিয়ম অস্থি; 

১৫, উর্বান্থি বাফিমার ; ১৬, খ্যাস্ট,াগ্যালাস ; ১৭, টারসাল ; ১৮, মেটাটারসাল। 

দেহ-আবরণী হওয়ায় ইহাকে বহি£-অস্ছি (55057612608) বলা হ্য়। 

কিন্তু মেকুনণ্তী প্রাণীদের দেহের ভিতরে অস্থি থাকায় এবং এই অস্থিগ্ুলি 
দেছের কাঠামো! নির্মাণ করায় ইহাদের ত্জ্ত্তঃ-আস্ছি (57720561208 ) 

বলা হয়। মৃংশিল্পীর1 শ্রতিম! গড়িবাধ সময় প্রথ্থমে বাশ ও খড় দিয়া 
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প্রতিমার কাঠামো নির্ধাণ করে। ইহার পর এই কাঠামোর উপর মাটি 
দিয়া প্রতিমার রূপ ফুটাইয়! তোলে । সেইরূপ মেরুদণ্ডী প্রাণীর দেহের 

ভিতরকার অস্থি-ব্যবস্থাই উহ্বার কাঠামো! এবং কাঠামোর উপর পেশী ও 
ত্বকের আবরণে প্রাণিদেকের আকার গঠন করে। দেহের অত্যাবশ্ঠকীয় 
হন্ত্রগুলিকে বিবিধ অস্থিগুলি উহার্দের আবুত করিয়া রক্ষণ করে। দ্রুত- 
গতিতে চলন ইত্যাদি প্রক্রিয়ায় পেশীগুলি অস্থির সহিত আটকাইয়' 
থাকে এবং ইহাদের দ্বার! পেশীগুলি সংকোচন ও প্রসারণের সাহায্যে 
চলন ইত্যাদি ক্রিয়াগুলিকে কার্ধকরী করিতে পারে। অস্থিগুলি পরস্পরের 
সহিত কোমল তরুণান্হির (027%189 ) দ্বারা যুক্ত হয়, ফলে একটি 
সম্পূর্ণ অস্থি-কাঠামো নির্মাণ করে। তরুণাস্থিটি কাচা বাশের কঞ্চির 

মত। ইহাকে চাপ দিলে বাকিয়া যায়_-আবার চাপ হইতে মুক্ত হইলে, 
পূর্ব অবস্থায় পরিণত হয়। কিন্ত পূর্ণাঙ্গ অবস্থাতে ক্যালিয়াম ফসফেট ইত্যাদি 
কঠিন ধাতব পদার্থ জম! থাকায়, চাপে পডলে ভাঙিয়া যায়। অস্থির ভিতরকার 

ফাপা স্থানে চবি ও মজ্জা থাকে | সেই মজ্জায় রক্তকণিকার জনন হয়। 

; ব্যাঙের অস্থি-ব্যবস্থাকে ছুইভাগে ভাগ কর! যায়, ষথা--(১) অক্ষিক 
কঙ্কাল (2561 516120%) এবং (২) উপাঙ্গিক কষ্কাল (.21974£- 

02127 572126027 )। 

১। অক্ষিক কঙ্কাল (45481 915515601 ) £ করোটি,ও মেরুদণ্ড 
সমন্বয়ে ব্যাঙের অক্ষিক কঙ্কাল গঠিত। করোটির সহিত মেরুদণ্ড” সংযুক্ত 

হুইয়। লম্বাকারে ব্যাঙের পৃষ্ঠ-মধ্যরেখায় বিগ্কমান। করোটি অনেকগুলি 
ক্ষুদ্র অস্থি সমন্বয়ে গঠিত। নিম্নে করোটির অস্বীয় পৃষ্ঠদেশের বিবিধ 
'অস্থিগুলির বিবরণ দেওয়া হইল ঃ ($) করোটি (9811) £ করোটিকে 
মাথার কাঠামো! বা মাথার খুলি বলিলে হয়তো কথাটি আরও সহজ 
হইবে। আবার করোটির বিবিধ অঞ্চল আছে, ষথা_-(ক) করোটিকা 
(07০21, )--এই অঞ্চলটিকে মন্তিফ্ষের আধার বলা হুয়। কারণ ইহার 
ভিতরেই মদ্ধিষ থাকে। (খ) নাসিকানালী (72521 ০৮ 91/202097), 

075%16 )--এই অঞ্চলটি করোটিকা অঞ্চলের সম্মুথে বিদ্যমান এবং ইহার 
ভিতরে ব্যাঙের নাসিক! থাকে। গে) চক্ষুকোটর (০07৮%)-- প্রতিটি 
চক্ষুকোটর করোটিকার প্রতি $৪শে বিদ্যমান এবং ইহার ছুই পার্থে চক্ষুর 
স্থান] (ঘ) অটিক বা অডিটোরি ক্যাপন্থল (00 ০7 48207) 

জি. বি. (১য়)--২৬ 
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0%5%15 )--ইহার ভিতরে শ্রবণেক্দডিয় যন্ত্রটি থাকে। (উ) উপরের চোষ্াল 
(0797 ০৮ )- ব্যাঙের উপনের চোয়ালটি করোটির অস্থীয়দেশের সীমা- 

রেখার সহিত অসম্পূর্ণভাবে যুক্ত হয়। (5) নীচেকার চোয়াল (1০9 
০2 )-_করোটির এই অঞ্চলটি উপরের চোয়ালের ছুই পার্খের প্রান্তের সহিত 

আটকাইয়া থাকে এবং ফলে উঠা-নামা করিতে পাবে । ছে) হা ওয়েড যন্ত্র 

(72708 79227285 )- ইহা মুখ-বিবরের তলদেশের মাঝে পেশীর দ্বারা 
আবদ্ধ হইয়! থাকে। 

*২নং চিত্র 

করোটির পৃঠদেশ দেখান হইতেছে । 

১ প্রিম্যাক্সিলা ; ২* ম্যাক্সিলা ; ৩, ফ্রপ্টোপ্যারাইটাল; ৪, প্রো-অটিক 
অস্থি; ৫, স্কোয়ামোনাল ; ৬, অক্সিপিটাল মুণ্ডি বা কণ্ডাইল ; ৭, নাসিক! অস্থি; 
৮* টন্ষ্ুকোটর ; ৯, কোর়াড্রাটো-্যুগাল; ১০, মহাবিবর ; ১১, একা-অক্সিপিটাল। 

(ক) করোটিক1 (05803000 ) 2 ইহা করোটির মধ্যস্থ নলাকার 
গহবরবিশেষ এবং ইহা লহ্বালদ্িভাবে বি্ঞমান। ইহার ভিতর ব্যাঙের 
মন্তিফ থাকে। করোটিকার পিছন দিকে একটি বড় ছিন্র দেখিতে পাওয়' 
যায়। এই ছিত্রের ভিতর দিয়! মস্তিষ্ক হইতে হুযুয়ানালী বাহির হইয়া 
আপে এবং মেক্ুদণ্ডের কশেরুকার আায়ুনালীর ভিতর প্রবেশ করে। 
করোটিকার এই পশ্চাদ্ ছিদ্রটিকে মহ্ছাবিবর (170/2755% 41 21527 । 

£0727027-. 0016 ) বলা হয়। মহাবিবরের প্রতি পার্খ একথগু তরুণাস্থির 
দ্বারা নিমিত। এই তরুণাস্থি ছুইটিকে এক্সত্মক্সিপিটাল (7%-০০০7/%41) 
বল হুয়। প্রতিটি এক্স-অক্নিপিটাল তরুণাস্থি মহাবিবরের ছুই পার্থ উত্তল 
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আকারে উচু স্থানের সুষ্টি করে। এক্স-অক্িপিটালের এর উচু-মত অংশ 
দুইটিকে একস-অক্সিপিটাল কণ্ডাইল (16700071121 0০:0727716 ) বল 

ভয়। বাঝের মত করোটিকার ছাদটি দুই সমাগুরাল ও সতোভাবে সযান 

অস্থির সংযোগে নিযিত। এই অস্থিগুলিকে ফ্রন্টোপ্যারাইটাল 
(17077092722015 ) বলা হয়। আস্থপ্ল লঙ্গালম্ষিভাবে যুক্ত (77520) 
হয় এবং ইহাদের যুস্ত? রেখাঁটি (52576 1276 ) সুস্পষ্ট" ফ্রণ্টেঁ 

প্যারাইটাল অস্থি দুইটি বেশ পাতলা এবং ইঞীর? করোটিব সামনের দিকে 

নালিক। নালীর (19521 ০2516) সহিত এবং পিছনের দিকে ঞকস- 

অক্সিপিটাল (/22-900£5721) তরুশাস্থির সহত জোডা থাকে। 

করোটিকার মেঝ বা তল (77০০7) ছোরাত্ মত একটিমাত্র অস্থির ছার! 

গঠিত। এই অস্থিটিকে প্যারাস্ফিনয্েড, (€127251/27:016 ) বলা হ্য়। - 

প্যারাস্কিনয়েডের ছোরার ফলের মত অগ্রভাগটি করোটির সামনের দিকে 

আগাইয়া যায় । করোটিকার অগ্রাংশের ছুই পার্থখে একটি করিয়া আংটির 

মত গোলাকার তরুণাস্থি দেখা যায়। ইহা ফ্রণ্টোপ্যারাইটাল অস্থির 

বাবা আবুত থাকে। এই আংটির মত তরুণাস্থি ছুইটিকে স্ফেনেখমস্েড 
(.577121,0777502 ) বলে । মহাবিবর ছিদ্র ব্যতীত করোটিক।য় অনেকগুল্গি 

স্নায়ুছিত্র (06775270776) ৮৪5) থাকে । মন্তিফকের অংযুগ্তলি উপরোক্ত 

ছিন্রপথে বাহির হইয়া আসে। নি 

(ক) নাসিকানালী (72561 ০9516) £ কারোটিকার অগ্রভাগে 

উহার পৃষ্ঠদেশে ফ্রণ্টোপ্যারাইটাল হাড় দুইটির ঠিক উপরে স্ফেনেথময়েড 

ভাড়টি থাকে! এই শ্কষেনেবময়েড হাডের শীধাগ্রের উপর একজোডা পাতলা 

মেমব্রেন হাড় (71570272730) থাকে। ইহারাই নাসিকানালী 

গঠন করে। নাসিকানালীর প্রতিটি হাড়কে নাসিক অস্থি (12561 
73026 ) বলা হয়। ইহা আকারে ত্রিভুজারৃতি। নাসিকানালীর নিম্নদ্েশ ব1 

তঙ্গ আবার আরও চুইটি হাড়ের দ্বার! গঠিত হয়। এই দুইটি হাড়কে 

ভে.মার (77016 ) বল। হয় । (গ) চক্ষুকোটর ( 07৮7)  করোটিকার ছুই 

পার্খে একটি করিয়! বেশ বড় গোলাকার চক্ষুগহ্বর বিদ্যমান | ইহাদেরই 

চক্ষুকোটর বল] হয় এবং চক্ষু দুইটি এই ছুইটি গহবরের মধ্যেই অবস্থান 

করে। তরুণাস্থি হারা নিধিতপ্প্ক্ষখোলক (02215820045 0526 
০ /5%16 ) করোটিকার চক্ষুকোটরের সহিত যুক্ত হুইয়! থাকে ন1। ব্যাঙের 
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করোটিতে চক্ষু-খোলক দেখা যায়। (ঘ) অটিক বা অভিটোরি ক্যাপস্থুল 
(020 ০7 2%20/ 091516 ) £ করোটিকার পশ্চাঙ্ভাগের দুইপার্খে একটি 

করিয়া! অডিটোরি ক্যাপসুল বিছ্যমান। ইহারা এক্স-অব্সিপিটাল হাড়ের 

সম্মুখভাগে অবস্থান করে। প্রতিটি অণ্ডটোরি ক্যাপস্থল একটি নরম 

বাঝ্সবিশেষ। ইহার উপরিভাগ বা ছাদটি একটিমাত্র তরুণাস্থি-নিমিত হাঁড 
দিয়া গঠিত। এই হাডটিকে প্রো-অটিক (7০ ০০) বল! হু। বাকের 

খ্রি 

6 ৮৮ ৬৯ 

৯৩---_ 

৯৩নং চিত্র 
করোটির অস্কীয়দেশের বিবিধ অস্থির সন্নিবেশ দেখান হইতেছে । 

, *». (প্রম্যাক্সিলা; ২, ভোমরা; ৩, প্যালাটাইন ; ৪, ফ্রপ্টোপ্যারাইটাল; 
৫, প্যারাশ্ফিনয়েড ; ৬, কোরাড়াটে। যুগাল : ৭, করোটির শ্লাযূপথ ; ৮, মহাবিবর ; 

৯, ম্যাক্সিলা ; ১০, শ্ফিনেথময়েড £ ১১, চক্ষুকোটর £ ১২, টেরিগয়েড ; 
১৩, অক্সিপিটাল মুণ্ডি; ১৬, কোয়াড্রেট। 

ছুইপার্খ ও তলদেশ প্যারাস্ফিনয়েড হাড়ের প্রতি পাশের লম্বা অংশের 

দ্বারা গঠিত হয় । প্রো-অটিক হাড়ের বাহিরের দিকে একটি করিয়' 
হাতুড়ি মত (77217/757-57290 ) মেমব্রেন হাড় বিদ্যমান । ই] 

অডিটোরি ক্যাপস্থলকে উপর চোয়ালের পশ্চান্ভাগের সহিত আটকাইয়' 

রাখে । এই হাতুড়ির মত হাড়টিকে ক্ষোস্সামোসাল (597%21750591 ) 
বলা হয়। () উপরের চোয়াল (07267 72%৮)58 কোটির 
বছিঃসীমাকে ছুইটি হাড় বেষ্টন করিয়া থাকে। এই দুইটি হাড়কেই 
উপরের চোয়াল বলা হয়। প্রতিটি হাড় করোটির শীর্ধাগ্ে যুক্ত হয় এবং 
প্রতিটি হাড় চারিটি তরুণাস্থি-নিগ্রিত ৯২ ক্ষত্র মেমব্রেণ হাড়ের লসমষ্টি। 

মেমব্রেন হাড়গুলি একের পর এক যুক্ত হ্য়। প্রথম মেমব্রেন হাড়টিকে 
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প্রিম্যাকৃসিলা (21271252112) বল! হুয়। প্রিম্যাকৃসিল। হাড় দুইটি নাসিকা- 
অস্থির ঠিক উপরে থাকে এবং পরস্পর পরস্পরের সহিত যুক্ত। সংযুক্ত 

প্রিম্যাক্সিলাটি আবার নাসিকা নালীর সঞিতি আটকাইয়! থাকে। 
উপরের চোয়াল-হাড়ের দ্বিতীয় মেমব্রেন হাঁড়টি লম্বা ও সরু। ইহ্' 

একদিকে শ্রিম্যাকৃসিলার সহিত আটকাইয়! থাকে এবং পশ্চা্দিকে 

কোম্বীড়ীটো-যুগ্ীলের (05440-15421) সহিত মিলিত হয়। 
কোয়াডরাটো-যুগাল হাড়টি দ্বিতীয় মেমব্রেন হাডের চেয়ে অনেক ছোট। 

দ্বিতীয় মেমত্রেন হাডটিকে ম্যাকৃসিল1 (212%112 ) বল] হয় এবং ইহা 
দত্তহীন। কিন্তু সোনা ব্যাঙের ম্যাকৃসিলায় দাত থাকে। কোয়়াডরাটে+- 

যুগালই তৃতীয় মেমব্রেন হাঁড়। চতুর্থ মেমব্রেন হাড়টি ক্ষুদ্র ও গোলাকার । 
ইহাকে কোষ়াড়েট (0%4726) বলে। ইহা একদিকে কোয়াড়ে্ট-* 

যুগালকে ঘুক্ত করে এবং অপরদিকে নীচের চোয়ালটিকে আটকাইয়! 
রাখে । করোটিকার সহিত ম্যাকৃসিলা, কোয়াড়াটো-যুগাল ও কোয়াড়েট 

হাড়ের সহিত আরও তিনটি হাড় আড়াআড়িভাবে যুক্ত থাকে। এই 
হাড়গুলি উপরের চোয়ালকে করোটিকার সহিত দৃঢ়ভাবে যুক্ত করে। 
উপরেশক্ত তিনটি হাডের মধ্যে প্রথম হাডটি সরু রভের মত এবং ইহাকে 

পালাটাইন (21279) বলা হয়। ইহা ম্যাক্পিলার উপরিভাগের 
সহিত করোটিকার ক্ফিনেথময়েড হাড়ের সহিত যুক্ত। *পালাটাইন 
চক্ষুকোটরের উপরে আডাআড়িভাবে বিদ্কমান। ছ্িতীয় হাড়টিকে 

টেরিগয়েড (25৮78০2) বলা হয়। ইহা ইংরাজী অক্ষরের %'-এর 
মতন। %"-এর দ্রগ্ডটি পালাটাইন ও ম্যাক্সিলার সংযোগ-স্থলে আটকাইয্) 

থাকে ও উহ্থার একটি বাহু প্যারাম্ফিনয়েডের সহিত এবং অপর বানু 

গোলাকার কোয়াড্রেট হাডের সহিত যুক্ত হয়। পালাটাইন ও টেরিগয়েড 
হাড় দুইটি করোটির অঙ্গীয়দিকে বিছ্যমান। তৃতীয় হাড়টিকে আগেই উল্লেখ 

করা হইয়াছে। ইহাকে সক্কোয়ামোসাল (54%259501) বলে। ইহা! 
করোটিকার অটিক ক্যাপন্থলটিসহ কোয়ড়েট হাড়ের সহিত যুক্ত 
হয়। এই হাড়টি করোটির পু্ঠদিকে বিদ্যমান। টেরিগয়েভ, স্কোয়ামোসাল 
এবং কোয়াড়ে্ট--এই তিনটি হাড়ের সংধুক্তির দ্বার] ষে গহ্বর স্যরি হয়, ইহাই 

নীচের চোয়ালটিকে দৃঢ়ভাবে ঞঙ্গুি করে। (চ) নীচের চোয়াল 
(1026 12৮) নীচের চোয়ালের ছুইটি সমান অংশ উহার শীর্বাগ্রে 
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সন্ধিবন্ধনীর (1,522, ) ছার! যুক্ত থাকে। নীচের চোয়ালের প্রতিটি 
অংশ ঘমেকেলের তরুণাস্থি (11501915 627651229 ) নামক 

তরুণাস্থি হইতে গঠিভ হয়। প্রতিটি অংশে মোট তিনটি হাড় থাকে। 
অগ্রভাগের প্রথম হাডটিকে মেন্টো-মেকেলিয়ান (71660 24209170% ) 

বলা হয়। ইহা অতীব ক্ষুদ্র তরুণাস্থি। প্রতিটি অংশের মেন্টোমেকেলিয়ান 

পরস্পর পরম্পরের সন্ত যুক্ত হত্ব। ঘেশ্টোমেকেলিয়ানের পরেন হাড়টিকে 

আ্যাঙ্গিউল।-স্প্লেনিয়াল (41.6810-577%21) বলা হর | উহা উপরের 
চোয়ালের কোয়াড্রেট হাড়ের সহিত যুক্ত হয়। ইহা ল্থা বডের মত এবং ইহার 

বাছির সীমাকে একটি পাতঙ্গ! মেমব্রেন হা আবৃত করিয়া রাখে । এই 
পাতল। যেমব্রেন হাঙটি নীচের চোয়ালের ভতীর হাড়। ইহা আযাঙ্গিউলো- 

স্প্রেনিয়াল হাডের পশ্চাস্ভাগ আবৃত করিয্া রাখে না। উপরের চোয়ালের মত 

৯৪নং চিত্র 

ব্যাঙের নীচেকার চোর়ালের মাঝে হ্যাওয়েড বন্ত্ দেখান হইতেছে। 

১, মেকেলিয়ান ; ২, সন্মুথস্থ করনু ॥ ৩, এ্যাঙ্গি লো! স্প্রেনিয়াল * ৪, ডেপ্ট।রি ; 

&€, মেকেলের তরুণাঙ্ি ; ৬, হ্যাওয়েড যন্ত্র £ ৭, পশ্চাদ্ছাগের করমু । 

নীচের চোয়ালও প্লাতহীন। লোনা ব্যাছের উপরের চোয়ালের মত নীচের 

চোয়ালেও দাত থাকে । (ছ) হ্যাওয়েডঙ্জন্ (7701৭ 21092426845 ) ই 

সুখবিবরের মাঝে প্লেটের মত যন্ত্রটকে হ্যাওয়েড যন্ত্র বলা হয়। ইহা 
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তকুণাস্থির দ্বারা গঠিত। ইহা জিহ্বাকে প্রসারিত করিয়া মাংসপেশীর ছারা 
আটকাইয়া রাখে । ইহার সম্মুখ ও পশ্চান্তাগের দুইদিক হইতে একটি করিয়া 
সরু লম্বাকার অংশ বাহির হয়। সম্মুখভাগের সরু অংশ দুইটিকে সন্মুখভাগের 

করমু (21/£2/20% ০0725) এবং পশ্চাভাগের সরু অংশ দুইটিকে পশ্চান্ভাগের 

করনু (০5%9207 ০০775) বলা হয়। সম্মুখভাগের করুনু দুইটি প্রতিপার্শের 

'অটিক ক্যাপহ্ছলের সহিত যুক্ত হয় এবং পশ্চান্ভাগের করমু দুইটি ব্যাঙের 

৯৫নং চিত্র 

মেরুদণ্ডের একটি আদর্শ কশেরুকার বি বধ অংশ দেখান হইতেছেখ » 

ক, অঙ্কীর়দেশ , থ, পৃষ্ঠদেশ। 

১, প্রি-জাইগাপোফাইসেস $ ২, নিউরাল খিলান ; ৩, টাগ্সভার্স প্রসেস ; ৪, শিউরাল 

কাটা ও স্পাইন ; ৫, পোই-জাইগাপোফাইসেন , ৬, সেন্ট 1ম । 

ন্বরযন্ত্রকে বেষ্টন করিয়া থাকে। সম্মুখভাগের করচ্ৃ ছুইটি পশ্চান্তাগের করমু 

ছুইটির চেয়ে অনেক লম্বা । হাওয়েড যন্ত্রের মধ্যভাগটিকে হ্যাওয়েডের দেহ 
€( 692)) ০7 171,022 ) বলা হ্য়। 

(11) মেরুদণ্ড ( ড61:6615:810010100, ) ত ব্যাঙের মেরুদণ্ড উহার 

করোটির নিয় হইতে ধডের শেষ পর্ধস্ত লম্বালপ্িভাবে পৃষ্ঠ-মধ্যরেখায় 

অবস্থান করে। এই মেরু মোট আটটি খণ্ড হাড়ে বিভক্ত । এই 

হাঁড়গুলিকে কশেরুকা (65৮: ) বলা হয়| প্রতিটি কশেরুকা একের 
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পর এক করিয়া সাজানো থাকে এবং ইহার ফলে প্রতিটি কশেরুকার মধ্যস্থ 

ছিদ্র পরস্পর পরস্পরের সহিত মিলিত হুইয়। মেরুদণ্ডের ভিতর একটি লম্বা 

নলের কুষ্টি করে| ব্যাঙের প্রধম কশেরুকাকে আাটলাস (25125 ) এবং দশম 
কশেরুকাকে ইউরোস্টাইল (07056919302 7 ৪1] ; 516 -৮ 10.) বলা 

হ্য়। ব্যাঙের নবম কশেরুকাটির বৈচিত্র্য থাকার উচ্থাকে নির্দিষ্টভাবে নবম 
কশেরুকা (27767727697 ) বলা হয় 5 বাকি দ্বিতীয় হইতে অষ্টম 

কশেরুকাগুলিকে এই রকমের আকৃতির শুন্য উহাদের আদর্শ কশেরুক। 

(70£021 79769972 ) বল হয়। 

৯৬নং চিত্র 

একটি আদর্শ কশেরুকাকে সন্মুখদেশ হইতে দেখান হইতেছে । 

১, নিউরাল ম্পাইন ; ২, প্রিজাইগাপোফাইসেস ; ৩, ট্রাল্সভার্স 

প্রসেস ; ৪, নিউরাল খিলান ; ৫, অবতল সেপ্টাণাম; 

৬, নিউরাল নালী। 

একটি আদর্শ কশেরুকার মধ্যে অনেকগুলি ছোট হাড়ের অংশ আছে। 

কশেরুকা অস্বীয়দেশের মাঝখানে একটি ফাপাহীন নলাকার হাড় লম্বালস্থিভাবে 

থাকে। এই হাড়টিকে জেন্টাঁম (02%%%% ) বলা হয়। ইহার অগ্রমুখে 

গহবর থাকে বা উচ্থার অগ্রমুখটি অবতল ( 0০%০2%/9 ). হওয়াতে এইক্ষপ 

সেন্ট, 'ম প্রোসিলাস (71960819%5 3 27০৯ 2০) 0091-51801]0 ) 

বলা হয়। এইকপ সেণ্টামবিশিষ্ট কশেরুকা উভচর পর্বের টৈশিষ্ট্য। 

সেপ্টামের ঠিক উপরে ছুইটি হাড় খিলাটিঈর মত জুড়িয়া একটি বড় 
গোলাকার গহ্বরের স্ট্টি করে। উপরোক্ত হাড় ছুইটিকে নিউরাল 
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খিলান (19৮71 2107) এবং উহাদের দ্বারা বেস্তিত গহ্বরটি নিউরাল 

নাল (74291 0951) বলে । এই নিউরাল নালীর ভিতর দিয়াই মস্তিষ্ক 

হইতে ন্ুযুয়ানালী ব্যাঙের ধড় অশের শেষ পর্যন্ত অগ্রসর হয়। ছুইটি 

নিউরাল বিলান পরস্পর উচু হইয়া সরু কাটার আকারে মিলিত 

হইয়াছে । কাটাটি কশেরুকার শর্ধাগ্রে থাকে এবং ইহাকে নিউরাল কাটা 

(62721 517) বলা হয় । প্রতিটি নিউরাল 

খিলানের পার্খ হইতে একটি করিয়া! লশ্বাকার 

কাট] হাড় দুইটি হইতে বাহির হয়। ইহার! 

কশেরুকার অবস্থানের সহিত আভডাআডি- 

ভাবে অবস্থান করায় ইহাদের ট্রীন্সভার্স 

প্রসেস (77215/5152 ?700855) বল হয় । 

প্রতিটি নিউরাল খিলানের অগ্রপার্খ হইতে 
ৃ ৯৭নং চিত্র 

্রাহ্সভার্প প্রসেসের মত আরও ছুইটি ক্ষুত্র মেরুদণ্ডের প্রথম কশেরুকার 

চামচের মুখের স্ায় স্ুল খাজ বাহির সম্মুখভাগটিকে নীচের 
হয়। ইহাদের প্রি-জাইগাপোফাইসেস দিক করিয়া 

দেখান হইতেছে । 

১, পোই-জাইগাপোফাইসেস, 
(7221/820797)55) বলা হয়। ইহার! 

ট্রাক্সভার্স প্রসেসের চেয়ে অনেক ছোট । প্ররি- ২, নিউরাল হিলাৰ :, টিউরাল 

জাইগাপোফাইসেসের মত প্রতিটি নিউরাল নালী, ৪, করোটির আক্সপিটীদ 

খিলানের পশ্চাদ্-পার্খ হইতে আরও দুইটি মুণ্ডির জন্ঘ গহ্বর; ৪, প্রসারিত 
খাজ বাহির হয়। ইহাদের পোৌস্ট-জাইগা- সেন্ট্যাম। 
পৌোফাইসেস (:2052))6212017,565 ) 

বলা হয়। প্রতি কশেরুকার সামনে ও পেছনে এইক্প জাইগোপোফাইদেস 

থাকায় একটি কশেরুকার সামনের দ্রিকের প্রি-জাইগাঁপোফাইসের অগ্রবতী 

কশেরুকার পিছন দ্দিকের পোস্ট-জাইগাপোফাইসেসের সহিত আটকাইয় 

যায় এবং ইহার ফলে একটি কশেরুকার সহিত অপর কশেরুকার সামনের 

দিকের কশেকুকার স্থদৃঢ় সংযুক্তি সাধিত হয়। প্রতিটি কশেরুকার সেপ্টণমটি 

প্রোসিলাস হওয়ায় পিহনের কশেরুকার সামনের দিকের কশেরুকার সহিত 

সংযুক্তি সম্ভব হয়। কশেরুকাগুলি এস্বাভাবিকভাবে একে অপরের সহিত 

সন্ধিবন্ধনীর দ্বার] সংযুক্ত থাকায়, ব্যাঙ প্রয়োজন অনুসারে নিজের মেরুদপ্তকেই 

বাকাইতে পারে । 
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প্রথম কশেরুক। ব৷ আাটলাস (255 ড 66505 02 2১615৪ | 

মেরুদণ্ডের প্রথম কশেক্ষকাটি করোটিকে যুক্ত করে। ইহার আদর্শ কশেরুকার মত 

ট্রান্সভার্স প্রসেস বা প্রি-জাইগাপোফাইসেদ নাই । প্রিজাইগাপোফাইসেসের 

সহিত দুইটি গোলাকার অবতল (০০%09%6) খাঁজ থাকে । এই খাঁজগুলিতে 

করোটির অক্সিপিটাল কগডাইল প্রবেশ করে এবং করোটির সহিত মেরুদণ্ডের 

৯৮নং চিত্র 

মেরুদণ্ডের নবম কশেককার অঙ্বীয়ছেশ । (ক) পৃঠদেশ এবং (খ) পশ্চান্দেশ দেখান হইতেছে। 

১, প্রিজাইগাপোফাইসেস ; ২, সেন্টাম; ৩, সেন্টমের দুইটি মুণ্ডি; ৪, পাখার মত 

তরুণাস্থিবেষ্টিত ট্রান্সভার্স প্রদেস ; ৫, নিউরাল খিলান । 

সংযুক্তি ঘটায় । আযাটলাসের সেপ্টাম অত্যন্ত ক্ষুদ্র হইলেও প্রসারিত হইয়] 

যায় এবং ইছাঁর নিউরাল খিলানে পশ্চাপ্তাগ হইতে অতি ক্ষুদ্র দুইটি 

পোস্ট-জাইগাপোফাইসেস খাজ থাকে । দ্বিতীয় কশেরুকার প্রি-জাইগাঁপো 

ফাইসেস আপিয়! উপরোক্ত পোস্টম্পাইগাপোফাইসেসের সহিত মিলিত 

কয়। আযাটলাস আকারে সবাপেক্ষা ক্ষুদ্র এবং ইহার সহিত সংযুক্ত 
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নিউরাল নালীটি বৃহত্তম। ব্যাঙের দ্বিতীয় কশেরুকা হইতে অষ্টম কশেরুকাকে 

আদর্শ কশেরুকার বিবিধ অংশরূপে পরেই বর্ন! কর! হইয়াছে । নরম কশেক্কাটি 

বৈচিত্র্যপূর্ণ। ইহাকে জাঁকৃরাল 
কশেরুকাকাণ্ড (52021 2677 

12৮72 ) বলা হয়। ইহা আকারে 

বৃহত্তম এবং ইহার বিবিধ অংশগুলি 
আদর্শ কশেরুকার মহন । সাকরাল 

কশেরুবরে ট্রীন্সভার্স প্রসেস 
(1172558756 1700255 ) ছুই 

শক্ত, স্ুল ও প্রদার্রিভ। ইহার 

প্রতটি ট্রান্সভার্স প্রসেদ ব্যাঙের 

শ্রোণীচক্রের (16176 £27216 ) 

ইলিয়ম অংশের সহিত সংযুক্ত ছয় । 

সাক্রাল কশেরুকার সেপ্টাম 

প্রোপিলাস হইলেও উপর-পশ্চাদ্- 
অংশ একটি বুহৎ উত্তল অংশে শেষ 

না হুইয়।, ছইটি খাশাপাশি ক্ষুদ্র ক্ষুন্র 
উত্তল অংশে বা মুগ্ডিতে (7০8) 
শেষ হয় । নবম কশেরুকার পর বর্তাঁ 

কশেরুকার অগ্রাংশে দুইটি পাশ" 

পাশি অবতল অংশ থাকে এলং নবম 

কশেরুকার অবতল অংশের সহিত 

মিলিত হুইয়! পরস্পর পরস্পরের 

সহিত সংযুক্তি ঘটায়। সাক্রাল 

কশেক্ষকার প্রিজাইগাপোফাইসেস 

দুইটি ক্ষুদ্র চামচের অগ্রভাগের যত। 

ফাইসেস নাই । 

& ৭. আস পাদ পাপ হক এ জল ঞ 

৯৯নং চিত্র 

সমগ্র মেরুদণ্ডের কশেরুকা-বিশ্তাস 
দেখান হইয়াছে। 

১, প্রথম কশেরুক! বা আটলাপ £ ২, নবম 

কশেরুকা ; ৩, ইউরোস্টাইল । 
৪, শ্রোণীচঞ্ষের ইলিয়ম। 

ইহার পশ্চাভে পোস্ট-জাইগ'পো- 

নরম বা সাক্রাল কশেরুকার পরবতী কশেরুকাগুলি একত্রিত হুইয়া একটি 

সংযুক্ত কশেরুকার স্ট্টি করে। ইহার্কেঙ্গইউরোস্টাইল (0৮০55) বলা 
হয়। ইহা আকারে একটি লম্বা সরু নলের ন্তায়। ইহার পিছনের অংশটি 
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সরু হইতে হইতে শেষ হয়। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, ইহা! সাক্রাল 
কশেরুকার সহিত যুক্ত হুয় এবং ব্যাঙের ধড়ের শেষ পর্যস্ত বিস্তৃত। ইহা পিঠের 
দিকে লগ্বালম্িভাবে এক উঁচু খাজ থাকে । ইহাকে নিউরাল ক্রেস্ট (1৫2 

১*৭নং চিত্র 

মেরুদণ্ডের ইউরোস্টাইল দেখান হইতেছে। ক পার্শদেশ ॥ খ, সম্মুখদেশ । 

১-২+ নিউরাল ক্রেস্ট বাখাজ; ৩, অবতল সেন্টণাম ; ৪, নবম কশেরুকার সেন্টণমের 

মুণ্ডির জন্য দুইটি গহ্বর । গহ্রর ছুইটির উপরে নিউরাল নালী । 

0765 ) বলা হয়। ইউরোস্টাইলের অগ্রভাগে দুইটি অবতল গর্ভ বা] গহ্বর 

থাকে; এই গহবরেই সাক্রাল কশেরুকার মুগ্ডি দুইটি মিলিত হুয়। অবতল 
গর্ত দুইটি নিউরাল ক্রেস্টের মাঝে খুব সুক্ম নালী দেখা যায়। ইহাই 
নিটল নালী (71652102721 )। 

(২) উপাঙ্গিক কঙ্কাল (40920015518: 59156156072 ) £ অক্ষিক 

কঙ্কালের মত ইহাও ছুই অঞ্চলে বিভেদ্িত ; যথা--€৫) চক্র অঞ্চল (01912 

139££075 ) ও 1) বাছ অঞ্চল (1275 72£2075 )। 

(1) চক্র অঞ্চল (017016 :6510179 ) 2 ব্যাঙের উপাঙ্গিক কঙ্কালে 

দুইটি চক্র দেখা যাক্স। প্রথম চক্রটি ব্যাঙের প্রতিটি অগ্রপদকে যুক্ত করে। 
ইহাকে বন্ষ-অস্ভি-চক্র (220:0721 (2216 ) বলা হয় এবং দ্বিতীয়টি ব্যাঙের 

প্রতিটি পশ্চাৎ-পদকে যুক্ত করে । ইহাকে শ্রোণী-চত্র (91510 27912) 
বল! হয়। 

ব্যাঙের বক্ষ-অস্থ-চক্রটি ধড়ের অগ্রভাগকে প্রায় বেষ্টন করিয়। রাখে। 

ধড়ের অগ্রভাগের পৃষ্ঠ-মধ্যরেখা অঞ্চল ব্যতীত ইহ? অধিকাংশ অঞ্চল বেষ্টন 
করে। বক্ষ-অস্থি-চক্রটি আবার ছুইটি ধ্রউসাম্য অঞ্চলে বিভেদিত। প্রতিটি 

অঞ্চল বক্ষের সন্ধীয় মধ্যবেখায় যুক্ত হয় এবং বক্ষের পৃষ্ঠ-মধ্যরেখা অঞল 
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পৃথক থাকে । প্রতিটি সদৃশ অর্ধাংশ কিছু অস্থি ও কিছু তরুণাস্থিবিশিষ্ট 

এবং প্রসারিত। এই অংশটিকে প্ুরঃঅংসফলক (5:৮৮ 5420912) বলা হয় । 
পুরঃঅংসফলক অংশের সহিত একটি শক্ত, পুরু ও লম্বাকার হাড যুক্ত থাকে। 
ইহ৷ প্রতিটি সদৃশ অর্ধাংশের পৃষ্ঠদেশের পশ্চা্ভাগ । এই হাড়টিকে অংসফলক 

বা স্কা পুল (59512) বল! হুয়। অংসফঙ্গক হাভটির পশ্চাত্তাগ নিয়মুখা হইয়া 
দেক্ধের অন্কদেশে অবস্থিত বক্ষ-অস্থি-চন্রের আরও ছুইটি রডের মত হাড়ের সহিত 

যুক্ত হুয়। সম্মুখভাগের হাড়টি সরু ও তকুণাস্থিবিশিষ্ট অর্ধনলাকার এবং ইহাকে 

১*১নং চিত্র 

ব্যাঙের বক্ষ-অস্থি-চক্রের বিবিধ অংশ দেখান হইতেছে । 

১, এপিকোরাকয়েড ; ২, ক্লাভিক্স বা ক্17; ৩, কোরাকর়েড ফণ্টালি ; ৪, স্প্রা- 

স্ব্যাপুলা ; «, স্ক্যাপুল! ; ৬; ত্রি-কোনাকয়েড ; ৭, উরুঃ-ফলক বা স্টারনাম ; ৮, জিফি- 

ই্ারনাম ; ৯, কোরাকয়েড ১ ১০, গ্রিনয়েড গহ্বর | 

কা বা ক্লাভিকল (012%£016 ) বল] হয়| হাড়টি অর্ধনলাকার হওয়ায় উহার 

ভিতরে একটি সরু হাড় থাকে । ইহাকে প্রি-কোরাকযেড তরুণাস্ফি (০৪- 
60720020271 ) বল! হয় । বাহির হইতে ইহার অস্তিত্ব বুঝা ষায় না। 

অংস-ফলকেত্র পিছনদিকের হাড়টি শক্ত ও গোলাকার রডের মত। ইহাকে 

কোরাকয্পেড (0০7209/2 ) বলা হুয়। অংসফলক, কণা ও কোরাকয়েড 

হাড়গুলির মিলন-স্থলে একটি বড় অবত্তল গহুবর থাকে । গহ্বরটি উপরোক্ত 

তিনটি হাড়ের সমন্বয়ে গঠিত। ইহার্বে মিনয়েড গহবর (01902 02৮) 
বল] হয়| এই গ্লিনয়েড গহষরে অগ্রবান্থর অস্থির যাথাটি মিলিত হয়। কা 
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ও কোরাকয়েড ভিতরের দিকে ছুইটি বাকা তরুণাস্টিটি বার! পরস্পর পরস্পরের 

সহিত দুই পার্থ যুক্ত। ডানদিকের বাকা তরুণাস্থিটি বামদ্িকের তকুণাস্থিটিকে 
সামান্য ঢাকিয়া বাখে। বাকা তরুণাস্থি ছুইটিকে এপিকোরাকয়েড 

(15500720082 ) বলা হয়। কণ্ঠ কোরাকয়েভ এবং এপিকোব্রাকয়েড 

অস্থিগুলির মধ্যে একটি বড ফাক থাকে । এই ফাকগুলিকে কোরাকয়েড 

ফ্রণ্টানিলি (0০/200£7 770%12%6115 ) বলা হয়| গ্রিনয়েড গহ্বরের ভিতর 
অগ্রপদের প্রথম হাড়ের গোলাকার মাথাটি মিলিত হয় এবং ইহার ছ্বার1 সমরগ্র 

অগ্রপদটিকে দেহের সহিত যুক্ত করে । পূবেই ধঙ্গা হইয়াছে যে, বন্ষ-অস্ষি- 

চক্রের প্রতিটি সদৃশ অর্ধংশ এপিকোর1কয়েডের ছার] বন্ষের অস্থীয় মধ্যরেখ।- 

স্থলে যুক্ত হয়। ছুইট্ি এপিকোরাকডের পশ্চান্তাগের সংযুক্তিস্তানে নিষ্নমুখী- 

ভাবে একটি মেমব্রেন ভাড যুক্ত থাকে। উহাকে উরঃফলক (5£57787 ) 
বলা হয়। উরু.ফলককে আবার নিয়মুখীভাবে একটি প্রসারিত প্লেট যুক্ত 
করে। এই তরুণাস্থিবিশিষ্ট প্লেটটিকে জিফিস্টারনাম €:5:27701566775710 ) 

বলা হয়। বক্ষ-অস্থি-চক্রের সহিত মেরুদণ্ডের কোনও হাড়ের যোগ নাই। 

ইহ! মাংসপেশীর দ্বার এমনভাবে আবন্ধ থাকে যাহাতে ইহা যেরুদণ্ডের সহিত 

হাড়ের দ্বারা যুক্ত না হইয়াও উপযুক্ত স্থানে অবস্থান করে এবং বিবিধ কাধ 
সম্পাদন করিতে পারে । চক্রের মাংসপেশীগুলি কাটিফ্জা! ফেলিলে উহা তৎক্ষণাৎ 

দেইইইতে খ"নযা পড়িবে । অগ্রপদ ছুইটিকে দেহের সহিত অটকাইরা রাখা 

এবং উহ্থার সঞ্কাঙ্গনই বক্ষ-অস্থি-চক্রের প্রধান কার্য । ইহা ব্যতীত চক্রটি 

বাঁডের হদ্যন্ধ ফুপকুপ ইত্যাদি যন্ত্রগুলিকে বহিরাঘাত হইতে রক্ষা করে এবং 

ইহার মাংসপেশীর সাহায্যে ই সাহাষ্যেই শ্বাসনকাধ সম্পন্ন হয়। 

০্রালীচত্রু 

€1961510 (11016 ) 

ধড়ের পশ্চাদ্-প্রাস্তে, ইংরাজী অক্ষর “৬*-এর মত একটি অস্থি খাকে। 

ইহাকেই শ্রোণীচক্র বল! হয়। ৬৮ অঙীরের বাহু ছুইটি ধড়ের অগ্রভাগের 

দিকে থাকে এবং প্রতিটি বাছু' সেইদিকের নবম কশেরুকার ট্রান্সভা 
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প্রসেসের সহিত যুক্ত হয়। *৬” অক্ষরের কোণটি ধড়ের পশ্চাদ্মুখী এবং 
ইহাই শ্রোণীচক্রের পশ্চান্তাগ। প্রকৃতপক্ষে ”৬” অক্ষরের কোণটি চাকার 
মত (40£50 1226 ) আকার ধারণ করে। এই চাকার প্রতি পার্খে একটি 
চাপা গর্ত থাকে। ইহাকে আযাপিটাবুলম (2667875% ) গহ্বর বলা 

১০২নং চিত্র 

ব্যাঙের শ্রোণী-চক্রের বিবিধ অংশ দেখান হইতেছে। 

ক, পার্খদেশ ॥ খ, পৃষ্ঠদেশ ৷ 

১, ইলিয়ম; ২, পিউবিস; ৩, আসিটাবুলম গহ্বর ; ৪, ইশ্চিয়ম | 

হয়। এই আযসিটাবুলম গহররে পশ্চাদ্-পদের উরুর অস্থির মাথাটি যুক্ত হয়। 
এইভাবে শ্রোণীচক্রের দ্বার] ব্যাঙের পশ্চাদ্-পদ ছুইটি দেহের সহিত আটকাইয়! 
থাকে। শ্রোণীচত্র ছুইটি সদৃশভাগে বিভক্ত। প্রতিটি ভাগে তিনটি করিয়! 
হাত থাকে; যথা--ইলিক্সম (1176 ) ইশ্চিম্ম (150727% ) এবং 

পিউবিস (2455 )। এই তিনটি হাড় কোণাকুণি মিলিত হওয়ায় আাসিটা- 
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বুলম গহ্বরটি স্থষ্টি করিয়াছে। প্রকৃতপক্ষে আযামিটাবুলম গহ্বর উপরোক্ত 
তিনটি হাড়ের দ্বারাই গঠিত; চাকার অগ্রশৃষ্ঠ-ভাগ শ্রোণীচক্রের প্রতিটি সদৃশ 
ভাগের প্রতিটি ইলিয়মের সংযুক্তির ফলে গঠিত। সেইক্প শ্রোণী5ক্রের 
প্রতিটি সদৃশ ভাগের প্রতিটি ইশ্চিয়মের সংঘুক্তির ফলে চাকার পশ্চান্তাগটি 
গঠিত। প্রতিটি পিউবিস তঝ্ুণাস্থি পর্রম্পর পরস্পরের সছিত মিলিত হইয়া 

শ্রোণীচক্রের চাকার অস্কীয় ভাগটি গঠিত করে। প্রতিটি ইলিয়মের লম্বাকার 

'অগ্রভাগটি পরস্পর পরস্পরের সহিত মিলিত ন] হুইয় পৃথক হুইয়া যায় এবং 

ইহারাই ইংরাজী ৬৮ অক্ষরের মত আকার ধারণ করে । পূর্বেই বলা হইয়াছে 

ষে, প্রতিটি ইলিয়মের অগ্রাংশটি নবম কশেরুক।র ট্রান্সভার্গ প্রসেসের সহিত 

যুক্ত হয়। ইলিয়ম ছুইটির মাঝে মেরুদণ্ডের ইউরোস্টাইল €(70705616 ) 

কশেরুকাটি দেখা যায়। লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, বক্ষ-অস্ভিচক্র (72০£০/এ[ 

07216) কেবলমাত্র মাংসপেশী দ্বারা দেহে অবস্থান করে এবং মেরুদণ্ডের 

সহিত ইহার কোন সংযোগ নাই। কিন্তু শ্রোণীচক্র প্রত্যক্ষভাবে (নবম 

কশেরুকার দ্বারা) মেরুদণ্ডের সহিত যুক্ত। বক্ষ-অস্টিচক্র উহার প্রতিটি 

গ্লিনয়েড গহ্বর দ্বার] প্রতি পার্থের অগ্রপদের বাহুর হাড়টি যুক্ত করে। 

সেইরূপ শ্রোণীচক্রের প্রতি পার্থখের আযাসিটাবুলম গহ্বর সেই দিকের পশ্চাদ্- 

পদের উরুর হাড়টিকে সংযুক্ত করে। 

্অধ্াপদ (5০795) সমগ্র অগ্রপদের ভিতর পর পর সংযুক্ত 

অস্থিমাল! বিদ্যমান । অগ্রপদের পুরোবাহের মধ্যেকার হাড়টিকে প্রগণ্ডাস্থি 

বা! ভ্িউমারাস (:22%755%5 ) বলা হয়। এই হাড়টি লম্বা এবং উহার 

উভদ্ব প্রান্তই স্ুল। ইহার অগ্রাংশটিকে (2/9587৮21) মাথা (5629) 

বলা হয়। হিউমারাসের মাথাটি গোলাকার এবং এই মাথাটিই বক্ষ-অস্টি- 
চক্রের গ্লিনয়েভ গহ্বরে মিলিত হুয়। হিউমারাসের মধ্যভাগ অপেক্ষাকৃত সরু 

ও গোলাকার রডের মত। মাথাটির ঠিক পিছনে রডের একপার্থে একটি 

ত্রিকোণারৃতি উচ্চ অঞ্চল দেখা যায়। ইহাকে ছিউমারাসের ডেল্টক্েড 
পীজ (1961£082 85246) বলা হয়। ইহার উপর হিউমারাসের পেশীগুলি 

স্থাপিত হয়। প্রগপ্ডাস্থি বা হিউযারাসের শেষপ্রাস্তে (0152 279) 

একটি সক বাকা অংশের মধ্যে, একটি গোলাকার অস্থিপিগ্ড থাকে। এই 
সমগ্র অঞ্চলকে ট্রকলিয়। (7%০০7128 বলা হয়। এই গোলাকার বলের 

মত অস্থিপিগুটি পরবতা অস্থির অগ্রাংশের গহ্রের সহিত মিলিত হয়। 



মেরুদত্তী প্রাণী ৪০ ৭ 

অগ্রপদের বাহুর মধ্যকার হাডটিকে রেভিও-আল্না (২2279-01%4 ) 

বলা হুয়। প্রকৃতপক্ষে রেডিয্সস (24225 ) ও আাল্না (017 ) নাকের 

দুইটি হাড় সম্পূর্ণভাবে যুক্ত হইয়া উপরোক্ত হাড়টিকে গঠিত করে । রেডিও- 
পাশ আযাল্নার অগ্রাংশে এক- 

দিকে একটি কানা-উচু 
১, হিউমারাসের মস্তিষ্ষ 

২, ডেন্টরেড রীজ গহ্বর দেখা যায়। এই 

গহবরটিকে সিগমস্ষেড 
৩, হিউমারাস নাচ (5227207127২ 0৫07) 

বল] হুয়। গহবরের উচু 
নার কান!টিকে অলিক্রেনন » 

প্রসেস (01207/2%,07 

৫, অলিক্রেনেন প্রসেস £700855 ) বলা হয়। 

প্রগণ্ডাস্থি বা হিউমারামের 

৬, রেডিও-আ্যাল্ন। অস্থির ট্রকৃকিয়া প্রান্ত রেডিও- 
আলনা দিক আালনার সিগ.ময়েড 

নচেবর ভিতর মিলিত 

ও ইরান... হয়। এইরূপ মিলন 
৯, মেটাকারপল বা কর- দ্বারাই কমুই-পর্ষির হট 

কুর্চাস্থ হয়। রেডিও-আল্নার 

১০, অঙ্গুলি-নলক বা পশ্চাদ্-প্রাস্তটি বেশ 

ফালেনজেস্ চওড়া । ইহার মাঝে 

একটি লম্বাকৃতি চাপা 

১০৩নং চিত্র দাগ থাকে । এই দাগের 

ব্যাঙের অগ্রপদ্দের বিভিন্ন ছারাই প্রমাণিত হম্ব যে, 
হাড়গুলি দেখান হইতেছে। রেডি৪-আযাল্নার হাড়টি 
রেডিয়স ও আ্যাল্না, দুইটি পৃথক্ হাড়ের যুক্তির ফলে গঠিত। রেডি৪- 

আাল্নার পশ্চাদ্-প্রাস্ত কতকগুলি ( ছন্বটি ) ক্ুত্র ক্ষুদ্র গোলাকার হাড়ের সহিত 

যুক্ত হয়। ইহাদের কক্জির হাড় বা! কারপল্ (0921) বল! হুয়। হাঁড়গুলি 
উপর-নীচ ছুই সারিতে বিদ্যমান ;পর্ীতি সারিতে তিনটি হাড় থাকে। ব্যা্ডের 

হাতের তালু পর পর চারিটি সরু লম্বাকার অস্থিদণ্ডের দ্বারা! গঠিত। এই 

জী. বি. (৩য়)--২৭ 
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অস্থিদগ্ডকে মেটাকারপল্ (195021121 ) বলা হয়। ব্যাঙের হাতে চারিটি 

অঙ্গুলি থাকে এবং প্রতিটি অঙ্গুলি আবার কতকগুলি হাড়ের সমন্বয়ে গঠিত। 
প্রতিটি অঙ্গুলির অস্থি-খগুগ্তলিকে অঙ্গুলি-নলক বা ফ্যালেন্জেস্ (27217:865. 
5%৫. 218187)য ) বলা হয়। আমাদের মত ব্যাঙের বৃদ্ধাঙৃষ্ঠ নাই। প্রথম ও 

দ্বিতীয় অঙ্গুলিতে ছুইটি করিয়1 অগ্গুলি-নলক থাকে । তৃতীয় ও চতুর্থ অঙ্গুলিতে 
তিনটি করিয়া অঙ্গুলি-নলক বিদ্যমান । 

পশ্চাদ্-পদ (511750-11001) 8 সমগ্র পশ্চাদ-পদের ভিতর পর পর 

সংযুক্ত অস্থিমাল! বিদ্যমান। পশ্চাদ্-পদের জঙঘার (17৮87 ) হাড়টিকে 

উর্বাস্থি (17277 ) বলা হয়। এই হাড়টি বেশ লম্বা এবং উচ্ার উভয় প্রাস্তই 
স্থল ও গোলাকার | উর্বাস্থির মধ্য'ভাগ বেশ বাক! এবং ইহার অগ্রাংশের 

গোলাকার অঞ্চঙ্গটিকে ভর্বাস্থির মাথা (13622) বলা হয়। মাথাটি 

আাসিটাবুলমের ভিতর মিলিত হয় এবং ইহার ফলে শ্রোণীচক্রের সহিত সমগ্র 

পশ্চাদ্-পদটি যুক্ত হয়। শ্রোণীচক্রের আসিটাবুলম গহবরের সহুত উর্বাস্থির 

সংযুক্তির দ্বার ব্যাঙের নিতন্ব-সন্দির (17%9-10%7)) স্থষটি হয়। উর্বাস্থির পরবর্তী 
হাড়টিকে জও্ঘাশ্হি-অনুজগঘা স্মি (77102 2/0%12 ) বলা হয়। জঙঘাস্ছি 

( পা ) এবং অনু-জঙঘাশ্ছি (7812 ) নামক ছুইটি সদৃশ হাড়ের সমন্বয়ে 

ইহ! গঠিত। টিবিয়-ফিবিউলা হাড়টি পশ্চাদ্পদের জানুতলের (9727 ) 
ভিতর ধধদ্যমান। ইহার প্রান্ত দুইটি চওড়া, অগ্রপ্রাস্তটি উর্বাস্থির শেষ প্রান্তের 

সহিত যুক্ত হুইয়া জানুসদ্ধি (1%96) হুষ্টি করে এবং ইহার পশ্চাদ-প্রাস্তটি 

পরবর্তাঁ ছাডের সহিত যুক্ত হইয়া! গৌড়ালি-সন্ধির ( 2/71215-10172) উৎপত্তি 
করে। টিবিয়া-ফিবিউলার পরবতী হাড়গুলিকে গোডালির-অস্থি ব টারুসাল 

(7275) হাড় বল। হয় । প্রতি লারিতে দুইটি করিয়া ছুই সারি উপর-নীচ 

ভাবে থাকে। প্রথম সারির হাড় দু'টি লগ্বা। ইহার! পরস্পর পরস্পরের 

প্রতি প্রান্তে যুক্ত এবং হাড় ছুইটির মাঝে যথেষ্ট ফাক দেখা যায়। ক্যালকার 
(091০% ) অন্ুলির দিকের হাঁড়টিকে ক্যালকেনিম্মম (091028% ) এবং ; 

উহ্থার বিপরীত দিকের হাড়টিকে আ্যাস্ট্রীগেলাস (445/28215 ) বলা হয় । 
দ্বিতীয় সারির হাড় দুইটি আকারহীন ও ছোট। ব্যাঙের পদতলে পাঁচটি 

সরু সরু কাঠির মত হাড পর পর সাজানো থাকে। পদতলের হাড়গুলিফে 

মেটাটারসাল (11227541) হাড় বঙলী হয়। প্রতিটি পদে পাচটি অঙ্গুলি 
আছে। প্রথম ও হ্িতীয় অঙ্কুলিতে দুইটি করিয়া অঙ্গুি-নলক ফ্যালেন্জেস 
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£521578465 ) থাকে । তৃতীয় ও চতুর্থ অঙ্কলিতে যথাক্রমে তিনটি ও চান্সিটি 
করিয়া অনুলি-নলক (2%16%465 ) বিদ্যমান । পঞ্চম অঙ্কুলিতে পুনরায় 

১০৪নং চিত্র 

, ব্যাঙের পশ্চাদ-পদের বিবিধ অস্থির সন্নিবেশ 

দেখান হইতেছে। 

১, ফিমার অস্থির মস্তক, ২, ফিমার; ৩, মুড; 
৪, নিমিয়াল; দাগ» &, টিবিয়া-ফিবিউল1 বা! ভজ্ঘাস্থি 
অনুজভ্বাস্থি; ৬, এ্যাস্টণগেলান; ৭, টারপাল ; 
৮'মেটাটারসাল; ৯, ফালেন্জেস বা অঙ্গুলি-নলক ; 

১০,.ক্যালকার ; ১১, ক্যালকেনিয়ম । 

তিনটি করিয়া অঙ্কুলি-নলক থাকে । পায়ের বৃদ্ধাঙ্থুলিতে উহার ভিতরের দিকে 

একটি উচু অংশ থাকে। উহার ভিতরকার হাড়কে ক্যালকার বা প্রি-হ্যালাক্ষ 
(021027 ০7 £/21211%5 ) বলা হয়। ক্যালকার ছুইটি ক্ষুত্র ক্ষুত্র হাড়ের 

সবার! গঠিত। অগ্রপদ ও পশ্চাদ্-ার্ উভয়েরই হাড়গুলি একই প্রণালীতে স্ষ্টি 

হইয়াছে। এইরূপ সদৃশ অগ্রপদ ও পশ্চাদ্-পদের পাচটি করিয়া অগ্গুলি থাকার 
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এই পদ্ধতিকে পেণ্টীডাকটাইল (72152220516 ) পদ্ধতি বা ভিত্তি 

বলে। সাধারণতঃ পশ্চাদ্-পর্দের হাঁড়গুলি অগ্র-পদের হাড়ের চেয়ে অনেক 

বড় হয়। 

শ্রযা০৩লল ভতকশ্ন-রশ্তাতঞ 

€(1166-15156015 0£ 70980) 

বর্ষাকালেই ব্যাঁঙ প্রঙ্গনন-কার্ধ সম্পন্ন করে। পুং-ব্যাউগুলি এই সময়ে 

পুকুর বা ভোবার ধারে আসিয়া জম| হু এং ক্রমাগত ইহাদের ন্বন্র-থলির 

( ০০৪] 9৪০) সাহায্যে আওয়াজ কনে। এই আওয়াজে শ্বী-ব্যাঙগুল 

আকৃষ্ট হইয়া জলাশয়ের ধাবে জমা হয়। স্ত্রীব্যাউ ডািতে পারে না; 
কারণ ইহাদের কণ্ে ম্ব-থলি থাকে না। স্ত্রী ও পু-ব্যাড একত্রিত হইলে 
যৌন-সঙ্গমের স্থষ্টি হয়। পুং-ব্যাঙগুলি স্ত্বী-ব্যাঙগুলিকে পিছন দিক হইতে 

আলিঙ্গন করে এবং উহ্থার্দের অঙ্কুলির কালো প্যাডের দ্বার] শ্্রী-ব্যাঙগুলির 
বক্ষকেশ চাঁপিয়া! ধরে । এই অবস্থায় দুই বা তিনদিন কাটিয়। যায় এবং পরে 

স্ত্রী ব্যাঙগুলি আলিঙগন-বদ্ধ অনস্থায় জলের ধারে ডিম ছাডে। প্রতিটি 
ডিমের চানিধারে একটি করিয়া পাতল। জেনীর পর্দ। ব। আবরণী থাকে। 

ডিমগ্তলি বেশীক্ষণ জলে পিক্ত হইলে জেলী-আবরণটি ফুলিয়]! উঠে এনং এই 

অবস্থান্ন ডিঘগুলিকে শুরুকীট নিষিক্ত করিতে পারে না। স্থতরাং স্ত্রীবযা 

পর পর ডিযগুলিকে জলে ছাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে পুং-ব্যাড, নিঃক্য ত-ডিমের উপর 

শুক্রকীট ঢালিয়! দেয়। ডিমের জেলিগুলি পরস্পরের সহিত আটকাইয়া লম্বা 

ফিডার স্যট্টি করে । ইহাকে স্পন (5722 ) বলা হন্ব। প্রতিটি ডিমের কেন্দ্র- 

স্থল কালে। এবং ইছা পাতলা জেলী পর্দায় পরিবেষ্টিহ। প্রতিটি শুক্রকীটের 

ত্রিকোণাকৃতি মাথা, ধর এবং লম্বা লেজ থাকে। একটিমাত্র শুক্রকীট একটি 

ডিমকে নিষিক্ত করিতে পারে । নাধারণতঃ শুক্রকীটগুলি জলে সাতার দিয় 

বেড়ীৰ; ডিমের সংস্পর্শে আসিলে শ্্রকীটগুলি উহার ভিতর প্রবেশ 
করে এবং শ্ুক্রকীটের ম!থার সহিত ডিমের মিলনের ফলে সংযুক্ত জনন- 
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কোষের সমষ্টি হয়। ডিমের ভিতর শুক্রকীটের মাথাটি প্রবেশ করিবার পর 

উহ্নার লেজটি সিয়! পড়ে। শুক্রকীট ও ডিমকে ব্যাঙের পুং-জননকোষ 
(71212 0228659 ) এবং আ্ী-জননকোষ (7675216 027765 ) বলা হয়। 

শুক্রকীটের মাথাটি ডিমের ভিতরে প্রবেশ করিবার পর উহা? গোলাকাৰে 

পরিণত হয়। তখন ইহাকে পুং-নিউক্িয়স (71219 1১707401625 ) বলা 

হয়। সেইক্প ডিমের মধ্যকার নিউক্লয়সকে ক্ত্রী-নিউক্রিয়স (155%7215 

77707501925 ) বলা হয়। উপরোক্ত দুইটি নিউক্রিয়স মিলিত হইয়া একটি 

সংযুক্ত নিউক্লিফ্সে পরিণত হুয়। এই সংযুক্ত নিউক্রিয়সকে অস্পার্ম বা 

জাইগোট (05297 ০৮ 27800 ) বলা হয়। ইহাদের বুদ্ধি ও রূপাস্তবের 
ফলেই ভাবী ব্যাঙের আবির্ভাব হয়। জাইগোট হ্ৃষ্টিরি পদ্ধতিকে 

নিষিক্তকরণ (7271/2201) বলা হুয়। যে-কোন ডিমে একটিমাত্র 

শুক্রকীটের প্রবেশের পর অন্ত কোন শুত্রকীট আর প্রবেশ করিতে পারে না। 

কারণ ডিমের ভিতর শুক্রকীট প্রবেশের পর রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটে ; ফলে 

ডিমের আবরণ শক্ত হইয়া যায়। 

জাইগোটের কোষটি বহুবিধ বিভাজনের ফলে বনহুকোষে পরিণত হয় এবং 

শেষে একটি ভ্রাণে (757৮7)0 ) ব্ধপান্তর্িত হয়। জাইগোট সৃষ্টির প্রায় ছুই 
সপ্তাহ পরে ভ্রণের স্যষি হয়। প্রথমে জণটিকে ডিমের মধ্যে নড়াচড়া করিতে 

দেখা যায়। স্ৃঙরাং নিষিক্ত ডিমের মধ্যে বর্জনশীল প্রাণীকে ই ভ্রণবলু] হয়। 
ডিমের পর্দা ফাটাইয়া ভ্ণটি জলে বাহির হইয়া! আসে । ভ্রণটির এই অবস্থাকে 

আমরা লার্ভ! (7:27 ) বলি। লার্ভার প্রথম অবস্থার আকারের সছিত 

পূর্ণাঙ্গ ব্যাঙের কোন মিল নাই, বরঞ্চ মাছের সহ্ছিত উহার কিছুটা] মেল আছে। 
লার্ভার দেহের তিনটি অঞ্চল পন্দিষ্ষার দেখা যাঁয়। উহার মাথাটি গোলাকার, 

ধড়টি লঘ্ঘা' এবং লেজটি ছোট ও চ্যাপট1। লার্ভার অঙ্কীদেশে একটি বড় ও 

লেজের সংযোগস্থলে একটি সুস্ম ছিত্্র দেখা যায়। ইহাই পাঁয়ুছিদ্র (772 )। 

ইহাদের মুখছিত্র (21০%%) নাই এবং কোন পদও থাকে না। মাথার 

একপাশে একটি গো।লাকার সাকার (5%০52) থাকে ও ইহার ছার! 

লার্ভা জলমগ্ন গাছের পাতার সহিত আটকাইয়! থাকে । লার্ভার মুখছিদ্র না 
থাকায় এই সময় উহ্ারা কিছুই খায় না। মাথার দুইধারে চোখ থাকে। 
চোখের পিছন দিকে মাথার প্রতি প্রিিশ, সারিবদ্ধভাবে তিনটি করিয়1 বছিঃ- 

ফুলকা থাকে । প্রতিটি ফুলকা আবার ছুইভাগে বিভক্ত দেখা যায়। প্রতিটি 
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এ পাত বিচি ৮ 

০ সঙপমপহি ০ (7 
্ ।েিস্জ্ + চা 

রি এ 

লি ্ঁ টি ৫ 

১০৫ নং চিত্র 

ব্যাঙের জীবন-চক্র দেখান হইতেছে । ক স্ত্রী-ব্যাও ; ক", পুং-ব্যাঙ। 
[. ছ ব্যাঙের বিবিধ দশাত ১, চক্ষু; ২, ধড় ; ৩, আব্রণী ছিগ্র ; ৪, লেজ; 

৫, মুখ-ছিন্র ; ৬, সীকার ; ৭, বহিঃফুলক| ; ৮, নিধিক্ত ডিম* ৯, অনিষিক্ত ডিম; 
১০, শুক্রকীট । খ__গ, ব্যাঙাচির পারব ও অস্কীয় দেশ দেখান হইতেছে £ ১১১ অস্তঃ- 
ফুলকা; ১২, পাকানে। অস্ত্র; ১৩, স্পাইরছ্িস্র ; ১৪, মুখহিদ্ব ; ১৫, পশ্চাদ্্পদ । 
১৬, অপারকুলামের তল হইতে অগ্রপদের স্স্তি; ১৭, বহিঃনাসারন্ধ ; ১৮, অগ্রপদ : 

১৯, চক্ষু ; ২০ অবলুপ্তির পথে লেজ । 
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ফুলকার ভিতর প্রচুর পরিমাণে রক্তবাহী নালীর জালক থাকায় ইহারা শ্বাস- 
ষস্ত্রপে ব্যবহৃত হয়। জলের ভিতরে বহিঃফুলকাগুলি জলমিশ্রিত অকিজেন 

শোষণ করে এবং দেহ হুইতে কার্বন-ভায়ক্সাইড বাহির করিতে পাবে। 

লার্ভার বহিঃফ্ুলকাগুলিই প্রথম শ্বাসযন্ত্র (৮56 526 ০ 76519728079) 

07225 )। 

ইহার পর লার্ভা দ্বিতীয্ব দশায় রূপাস্তরিত হয়। এই দশায় লার্ভার 
মুখছিদ্রের (10000) ) স্ষ্টি হয় এবং উহা! উপর এবং নীচের শক্ত চোয়ালের 

ত্বারা আবদ্ধ থাকে। লেজটি ধীরে ধীরে লম্ঘ হয় এবং উহার পৃষ্ঠ ও অস্কদেশে 
পাতঙ্গা পর্দার স্যরি হয় । এই সময় লার্ভাটির লেজ-অঞ্চল মাছের পাখনার মত 

দেখান । লেজ-অঞ্চলের পেশীগুলি “৬” অক্ষরের মত পর পর সজ্জিত থাকে । 

এই সময়ে লার্ভাটি এই পেশীগ্রলির সাহায্যে সাতার কাটিতে পারে। 

ইহার] আযাল্জী গোত্রীর় উদ্ভিদ্গুলিকে শক্ত চোয়ালের দ্বারা কাটিয়া ভক্ষণ 

করে। লার্ভ৷ অবস্থার ইহাদের ধড় ক্ষুদ্র হইলেও দেহের ভিতরকার পোঁষ্টিক- 

নালীটি এই সময়ের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে সৃষ্টি হয় এবং অস্ত্রট অতি লম্বা! হওয়ায় ইহা 
শ্বড়ির ন্প্রিংয়ের মত পাকানো থাকে । লার্ভ| দ্বিতীয় অবস্থায় বেশ চঞ্চল হয় 

এবং ক্রুতবেগে সাতার কাটিয়া! খাদ্য সংগ্রহ করে। স্থতরাং লার্ভ দ্বিতীয় 

অবস্থা হুইতেই স্বাধীনভাবে জীবনযাপন করে। কিন্তু ইহাদ্দের আকৃতিও 

স্বভাবের সহিত পূর্ণাঙ্গ ব্যাঙের কোনও মিল নাই। লার্ভার এই দ্বিতীয় ঘশাকে 

ব্যাঙীচি (722019 ) বল] হয়? স্থতরাং ব্যাগাচি ব্যাঙেরই লাঞ্ী। স্বাধীন 
অপরিণত এবং ভিন্ন আকৃতির শিশ্তুপ্রাণাকে উহ্থার পূর্ণাঙ্গ প্রাণা হইতে পৃথক 
করিবার জন্য লার্ভা শব্দটি ব্যবহার কর। হয়। প্রকৃতপক্ষে এই সব ক্ষেত্রে 

পূর্ণাঙ্গ ব্যাঙের আকৃতি এবং মাছের মত শিশু-প্রাণীরও ব্যাঙাচির মত 
আকুতি । ব্যাঙাচি এইভাবে কিছুদিন সাতার কাটিবার পর উহাদের গল- 

বিলের (7%2)7% ) ছুইপাশে ছিদ্রের স্থষ্টি হুয় এবং ব্যাঙাচিন্র বহিঃ- 

ফুলকাগুলি ধীরে ধীরে সম্কৃচিত হুইপ! মিলাইয়া যায়। গলবিলের ছিদ্রের 

ভিতরে ফুঙ্গকার আবির্ভাব হুয় এবং সেইলন্ত গলবিলের ছিন্রগুলিকে ফুলক। 

ছিদ্রে ( 211515 ) বলে । ফুঙ্গকাগুলি ফুলকাছিদ্রের ভিতরে থাকায় উহাদের 

অন্তঃফুলকা (17571 215) বল! হয়। ইহার পর ব্যাঙাচির মাথায় 

ছুই পাশ হইতে পাতল! চাসুটার পর্দ। বাহির হইয়। ফুঙ্গকাগুলিকে ঢাকিন্। 

ফেলে এবং এই চামড়ার পর্দাটিকে ফুকা আবরণী বা অপারকুলাম (০%1 
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00 ০7 02/0%12/ ) বলা হর। প্রতি পার্খের ফুলকা আবরণী বৃদ্ধিলাভ 

করিয়া ধড়ের সহিত মিলিত হয়। ভান পার্খের ফুলক। আবরণী ব্যাঙের ধড়ের 

সহিত সংযুক্ত হয় কিন্তু বাম পার্থে একটিমাত্র ছিব্রের হার! যুক্ত থাকে। এই 
ছিদ্রটিকে স্পাইরাকল (5৮202) বলা হুয়। ব্যাঙাচি মুখছিন্র দিয়! জল 
প্রবেশ কন্নায়। জল মুখের ভিতর দিয়া প্রবেশ করিয়া গলবিলের ফুলকাছিত্ডে 
প্রবেশ করে এবং তথাকার অস্তঃফুলকাগুলিকে ধৌত করিয়া স্পাইরাঁকল ছিত্রপথে 

পুনরায় বাহির হুইয়া যায়। এইভাবে বাহিরের অক্সিজেন-মিশ্রিত জল মুখছিদ্র 

দিয়া প্রবেশ করে এবং অগ্ঃঃফুলকাগুলিকে ধৌত করিবার পর ম্পাইরাকল 

ছিদ্রপথে বাহির হইয়া আসে। এইভাবে অস্তঃফুলকার হ্বারা শ্বাসকার্ধ সম্পন্ন হয় 
এবং অস্তঃফুলকাই ব্যাঙাচির দ্বিতীয় প্রকার শ্বাসযস্ত্র। ব্যাঙাচির অস্তঃফুলকাগুলি 

কার্ধকরী হুইবার পর ইহার আকৃতি, চলন ও হ্থভাব মাছের মত হয় এবং হঠাৎ 
দেখিলে মাছের বাচ্চা বলিয়! ভ্রম হয়। 

কিছুদিন এইভাবে অস্তঃফুলকার সাহায্যে জীবন অতিবাহিত করিবার পর' 

গলবিলের অন্কদেশ-অঞ্চল হইতে প্রতি পার্থে একটি করিয়া ফুসফুসের ত্ট্টি হয়। 

ফুসফুস ব্যাঙাঁচির তৃতীয় দশার শ্বাস-যস্ত্র। পদগুলি ইহার পর বাহির হয়। 
প্রথমে পশ্চাদ্পদ দুইটি লেজের মূল হইতে উহার ছইপাশ দিয় ক্ষুদ্র গোলাকার 

কুডি আকারে স্টি হয়। পরে কুঁড়ি হইতেই পশ্চাদ্-পদ্-জোড়ার আবির্ভাব 
ঘটে। ফুলক-মাবরণার নিম্ন হইতে ইহার পর অগ্রপদের ্যপ্টি হয়। অগ্রপদ- 

জোড়া ফুর্গকা আবরণী ফাটাইয়া বাহির হুইয়া আসে। অগ্রপদ ও পশ্চাদ- 
পদের স্যপ্টির পর ব্যাঙাচি ধীরে লাফাইতে আরস্ত করে এবং জলে থাকাকালীন 

অন্তঃফুলকার দ্বারাই শ্বাসকার্ধ সম্পন্ন করে। এইসময় মাঝে মাঝে ইহানা 

জলের বাহিরে ও ডাঙ্গায় আসে, তখন ইহারা ফুসফুসের সাহায্যে শ্বাসকার্ধ 

চালায়। ব্যাঙাচির ফুসফুস ছুইটি সম্পূর্ণভাবে গঠিত হইবার পর অত্তঃফুলকাগুলি 
সঙ্কচিত হইয়া দেহের ভিতর মিলাইয়া যায়। ইহার পর ব্যাঙাচি লাফাইতে 

লাফাইতে ডাঙ্গায় আসিয়! একস্থানে বিশ্রাম করে | এখন আকারে ব্যাঙাচিগুলি 

প্রায় পূর্ণাঙ্গ ব্যাঙের মত দেখিতে হয়। অবশ্য তখনও ব্যাঙাচির লম্বা ও স্থল জে 

থাকে। অগ্রপদ্-পদ-জোড়া সম্পূর্ভাবে গঠিত হইবার পর ব্যাঙাচি 
কিছুদিন উপবাসে থাকে । এই সময় উহাদের লেজ ধীরে ধীরে ক্ষয়প্রাপ্ত হুইয়? 
যায় অর্থাৎ লেজটি ধীরে ধীরে দ্রবীভূত হইয়া খাধ্ফুষারূপে পরিণত হয় এবং এই 

খাদ্যরসই ব্যাঙাচির উপবাসের সময় খাদ্য যোগায় । এইভাবে ব্যাঙাচির লেজটি 
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মিলাইয় যায় এবং ব্যাঙাটি পুর্ণাঙ্গ ব্যাঙে রূপান্তরিত হুয়। পূর্ণাঙ্গ ব্যাড 
এইসময় জলের ধার হইতে লাফাইতে লাফাইতে ভাঙ্গায় অবতার্ণ হুয়। ইহার 
পর ব্যাঙের শক্ত চোয়াল দুইটি হাড়ের চোয়ালে পৰিবতিত হয় এবং ব্যাঙ পতক্ 

ও কীট ধরিয়া ভক্ষণ করে। ব্যাঙাচির অতিরিক্ত লম্বা পৌঁষ্টিকনালী সম্কৃচিত 
হইয়া) এখন অনেকটা ছোট হয় । ব্যাঙের ভ্রুণ অবস্থা হইতে ব্যাঙাচির শেষদশা. 

পর্ষন্ত অতিবাহিত করিতে সময় লাগে প্রায় বারো সপ্তাহ । স্থতরাং ব্যাঙের 

বুদ্ধিকাল মোট বারো সপ্তাহ । ভ্রণ হইতে ধীরে ধীরে আকৃতি ও প্রকৃতির 

পরিবর্তন সহকারে বাঙের বিবিধ দশাকে একত্রিত করিয়1 উহাকে ব্পাস্তর 

নামে অভিহিত করা হয়। রূপান্তর (71697,9710795/5) কথাটি উপরেক্ত 

সমগ্র প্রকার পরিবর্ভনকে বুঝায়। লার্ভার এই পরিবর্তন বা রূপান্তরের জক্ষ্য 

ব্যাঙে পূর্ণাঙগতা লাভ কর! । এই রূপান্তরের সময় কৃত্রিম উপায়ে কমাইতে 
পারা যায়। ব্যাঙের লার্ীকে থাইরয়েড, গ্রস্িরস ভঙ্গণ করাইলে উহ খুব শীন্র 
পূর্ণা ব্যাঙে রূপান্তরিত হুয়। 

অনুশীলনী 

১। ব্যাঙের পৌঁষ্টিকতন্ত্রের বিবিধ অঙ্গগুলির সচিত্র বিবরণ দাও। (7388022১৪1৪ 
818986150 ৪৪607) 01 71080. [59859 % 77980 8100. 18106]160. 90001) )-- 1969. | 

২। ব্যাঙের পরিপাক প্রক্রিয়া কিভাবে হয় তাহা সবিস্তারে লিখ। ( মযা1810, 60৩ 

[00998 0£ 01899$107) 01 11:08.0 17) 09181). ) 

৩। লসিকাতন্ত্রের সহিত রক্ত-সংবহন-তজের সম্পর্ক কি? ধমনী হইতে শিরার উৎপত্তি 

কিভাবে হয়, তাহার [বিস্তারিত (বিবরণ দাও। (ঘ০দ 15700011810 ৪৪691 18 00707060660 

ভা) 609 01001850 ৪556970 2 [01510 1১0৩ 8108 073817:869 17000 ৪7:81195, ) 

৪। রক্ত কাহাকে বলে? রক্ত-কণিকার প্রকারভেদ ও উহাছের কার্কারিত। বর্ণনা কর।' 
( 108৮ 19 0109090 ? 109501109 91196206 65098 01 019090. 002090198 00. 96866 6199 

101006107) 01 68,010, ) 

৫। ব্যাঙের হৃদযন্ত্রের বহিরাকৃতি ও অন্তর্গঠন চিত্র-সহযোগে বর্ণনা কর। হৃদযন্ত্রের ভিতর 

রক্ত কিভাবে প্রবাহিত হয়, তাহার গ'ত-পথের নিংদ্শ দিয়া যন্ত্রটির কার্ধকারিতার বিবরণী দাও। 
(10950921009 809 83697178] 800. 177691208] 8৮050607901 6109 17656 01 & 01090. দা16)2 

1%061190 9009601598,  512001517) 609 ০০৮: পি 609 01100186101) 01 01000 16010 60৪ 

10687, 85৮০ 188 10000861015 ) ৮ 



৪১৬ জীববিজান-প্রবেশ--৩য় ভাগ 

৬। ব্যাঙের দেহের ধমনী-প্রণালীর বিষয় চিত্র-সহযোগে বর্ণনা কর । (799909 68৪ 
8766015] ৪5:6920, 01 71080. 18956 8 71986 920 181091190. ৪1586012, ) 

৭। ব্যাঙের দেহের শিরা-প্রণালীর বিষয় চিত্র-সহষোগে বর্ণনা কর। (:0980:209 19 
817)0729 978168722০1 1090. 18550 ৪, 77886 8100 18091190. 8108$01), ) 

৮। যকুৎ-পোর্টাল প্রণালী ও বৃন্ব-পোর্টাল প্রণালী কাহাকে বলা হয়? উহাদের সহিত 

অশ্রস্থ উদরদেশীয় শিরার কি সম্বন্ধে তাহ! চিত্র সহষোগ বর্ণনা কর। (709609 1908%610 00:081 

8৪556870206. 2925] 00765] ৪5৪92000181 80612 261560000 আ010 810692502 

80802021706] 59110. 75693 0 0886 800 15001190 81096017. ) 

৯1 অস্তঞাসপ্রণালী কাহাকে বলে? ব্যাঙের বিবিধ শ্বাসযস্ত্রগুলির বর্ণনা দাও । (1082:09 

17069708] 1:690916100,  109307109 0119:0705 65068 0£ 19998756)77 0185108 ০£1010%0. ) 

১০। ব্যাঙের ফুলফুলীর হ্বাসক্রিয়া কিভাবে হয় তাহ! চিত্র-সহযোগে বুঝাইয়। লিখ। 

(109897109 6209 70:0099৭ ০01 [901700009৮5 98191296100, ০01 7080. 19950 10886 8,100. 

80911908106 601)68. ) 

১১। ব্যাঙের মস্তিক্ষের গঠন, বিশেষত্ব ও কার্যকারিতা চিত্রসহ বর্ণনা কর । (70980199 61১9 

৪$:0০৮০:০, 108900119716198 %00 6109 150061010 01 6136 02511) ০7050, 11892%589 20656 

800. 19091190 8৮960106939, ) 

১২। ব্যাঙের পঞ্চম, সপ্তম, দশম করোটি স্নায়ুর উৎপত্তি, গতি ও গস্তব্যস্থল সবিস্তারে এবং 

চিত্রস বর্ন! কর। (00980199 676 01817, 0907:99 570. 606 01867105101) 0£ 16620, 

'885877618 8100 69127) 07:9018] 17398 01 11080. ) 

১৩। নুযুম্বাকাণ্ডের স্নাযুগ্তলির উৎপত্তি ও গন্তব্যস্থলের বিবরণ দাও। (799807199 $129 

81100 651998 ০1 90108] 119:595 161) 2816792006 6০ 163 01181708100 01960110061020, ) 

১৪। ব্যাঙের পুং-জননত্ন্ত্র বর্ণনা কর। ব্যাঙের রেচনতস্ত্রের সহিত পুং-জননতন্ত্রের কি সম্বদ্ধ 

তাহা! সঠিকভাবে বর্ণনা কর। (70989£109 61)9 70819 90700006158 8386910 0£ 11090, 

[01517 6109 91561010 02৮5861 1778. 0810978] ৪৪69]0, 16 6109 10919 2910:0000619 

৪86910, ০01 101080. ) 

১৫। রক্ত হইতে কিরূপে প্রশ্রাব নিক্গাশিত হয় তাহা চিত্রসহ বর্ণনা কর । ( চ1501510 আ18 

৪89601098 0007 01778 13 890977,690. 1:02. 6118 11000, ) 

১৬। ব্যাঙের চক্ষু! ইহার গঠন কার্য ও বিশেষত্ব বর্ণন। কর । (109807109 60৪ ৪670065:6, 

709০511%736198 500. $05 18508100০06 0009 99 ০1 ৪ 17090.) 

১৭। ব্যাঙের কর্ণের গঠন ও উহার কার্ধকারিতা বর্ণনা কর। ([801817. (25 10631051] 

৪6:০০60৪ 2৭. 056 10100610001 6৪ 98: 01 8 11080. ) 

১৮। রূপাস্তর কাহাকে বলে? ব্যাঙের জীবন-বৃত্তাস্ত চিত্রসহযোগে বর্ণনা কর । ( ঘা186 £৪ 

210965100207,0918 ? 10980716 69 1118-72186077 01 51080, 1789582088৮ ৪8৪6০7099, ) 

১৯। ব্যাঙের মেরুদণ্ডের বিবিধ কশেককার্জীধ/র সচিত্র বর্ণনা দাও । (09502109 ৮৪0৪ 

5088 ০1 96005 0৫ 609 92692] ০010100) 0£ 0026 11080, 17959 23956 8:960195, ) 
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২*। ব্যাঙের বক্ষ-অস্থিচক্রের চিত্র অন্কন করিয়! উহার প্রতিটি অংশ চিহিত কর । (10: 
৪ 086 8960, 01 83 08০602:51 1:016-01 11050. 8127. 1809] ৪5৩7 781৮ ০1 26.) 

২১। ব্যাঙের অগ্র-পদের অস্থির সহিত পশ্চা৭্-পদ্দের অস্থিগুলিব তুলনা কর। (090720087৩ 
59 02088 ০1 10:9-111)1) দা16) 6108৮ 01 151700-1100 ০01 8 7080. ) 

২২। নিম্নলিখিত বিষয়ে সংক্ষেপে লিখ £ 

0) জালক (৪) অগ্র্যাশয় (51) প্লাহা (২) ম্ালপিজিয়ান বডি ছে) ধমনী (5) শির! 

(2) লসিকা (11) অলিক্রানন প্রসেস (1) বিডার্স যন্ত্র (£) কলুমিলা (আহ) অক্ষিপট 

(সব) ব্যাঙাচি (113) পিটিউটারি গ্রন্থি । 
[ আ6০ 8170:৮ 09698 07:05) 05010197798 (33) [87005685 (11)  81016912 

(1) 11510161157 ০৫৩ (₹) 4:6৩: (1) ৪10. (11) 17510110 (5111) 0190782070 

[১109888. (1) 31076180189 (হু) 09197006119 (51) চ96109 (আ)  11540019 

(৩0111) 10155168 31800. ] 



লালা 97800987075 &11 2 07017207599 00901891 

05898110178 (1777702777207757062012 ) 

73101000%---71810291 1 

(10100901:66198] ) 

97060500 0761120 2210 08 02212 70? 21/8%)978 27201) 076 7267 0720 

0 176 20027. 

17176৫72073 05$507060107 7606 16046768 2110. 067,57100 ?7)1)768920ি. 

07001) & 

05791: 0099610)0 ] 800 27 1200 17070 00996107009 9 6০ 5. 

1,102 019609008 60 11109901986 6109 81006019801 6178 10110- 

ভ100 8,130 0061061010 61091 01091010108] 00100081100 : 

(6) 96910) £181108 7 (9) 0691 £8%09 71 (6) 05860116 ; 

(0) 788017199. 

2,.10895021109 8) 90978009106 60 9190 01786 [018065 07800910179, 

1৮ ৮19 0119 9689708110806079 17101 1901969 678/0810178,82013 2? 

9, 7018৮ 6178 10661775] 9600607:93 117 8, 67:8010958159 ৪86061010 01 ৪ 

56920 001 100000065190010008 11806, 2197061010 0019 ৮*০ 01787%069118619 

19860195 আ11101) 81901109121 17০00 6109 (98607৩৪ 77081080. 11) 6109 

17069217091] ৪61700৮0790 8 010090160:0700019 966100), 

41059071008 6109 1000919090 0100912700200 ৪661208 ড্য111) 90788 

8800 93:912010169. 1796 ৪1)60882 10170610208 00 61068 06700]00 ? 

6. 0159 01191 09901179610. 8100. 200765 10619 10609699875 6০ 
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পীচটি প্রশ্নের উত্তর লিখ, কিন্তু প্রতি বিভাগ হইতে দুইটির অধিক নহে। 

“ক* বিভাগ 

] সজীব বস্তর বৈশিষ্ট্য বর্ণনা কর । জড় বস্তর সহিত এগুলির পার্থক্য 

নির্দেশ কর। ৪+7-15 

2 “তন্ত্র শব্দটির সংজ্ঞা লিখ। প্রাণীর পোঁ্টিকতন্ত্র ও শ্বাসতন্ত্রের ক্রিয়া 

করণ উল্লেখ কর । 31844» 15 

3, হাইড়ার (75019 )নিয়লিখিত অংশগ্ুলির অবস্থানঃ গঠন ৪ কার্ধ- 

কারিতার বর্ণনা ট নিমাটোসিস্ট ( টি ৩0000০556) 3 (খ) 

ক্ষণপদী কোষ (2507880000191 ০০1] )? 9+4-6-15 
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“খ* বিভাগ 
ধু স্ত্রী ও পুরুষ প্যালিমনের (08156102) বহিগঠনের পার্থকাগুলি 

উল্লেখ কর এবং উহ্ছার পুং-জননতত্ত্রের বিশদ বর্ণনা দাঁও। 
5+100-515 

5. পেরিপ্লানেটার (10671191815665 ) গমনাগযনের সহিত সংযুক্ত 

গঠনাদির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও। 15 

“গ” বিভাগ 
6. সিসটেমিক শিরা ও পোর্টাল শিরার পার্থক্য উল্লেখ কর। বুফো। 

(856০) অথবা রাণার (8198) হেপাটিক পোট্টালতন্ত্রের বিশদ 

বিবরণ ও উহার প্রয়োজনীযফ়ত। লিখ । 3+104+2-715 

7. পায়রার বহছিরাকৃতির চিহ্বাঙ্কিত চিত্র অঙ্কন কর ও উহার বিভিন্ন 
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